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MARIA GONÇALVES 
Data de Nascimento: 1990/10/19 

Morada: Serpins (Lousã, Coimbra) 

Tel.: +351 910 773 570 

E-mail: goreti.goncalves@gmail.com 

OBJETIVO PROFISSIONAL: 

 Aplicar conhecimentos adquiridos e desenvolver novas competências na área da 

Engenharia e Gestão Industrial, com foco na gestão de processos, melhoria contínua e gestão 

da produção. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Março 2014 – 
Setembro 
2014 
(esperado) 

EDP – Gestão da 
Produção de 
Energia SA 

Lisboa, Portugal 

Estágio Interno na área da Gestão de Processos e 
Auditoria: 

 Mapeei e colaborei na otimização de processos das 
áreas operacionais e de suporte da EDP Produção, na 
definição dos seus indicadores (KPI’s) e caraterização do 
risco das atividades críticas; utilizei o iBPMS, enquanto 
ferramenta de mapeamento e caraterização de 
processos;  

 Estudei e analisei as normas da qualidade, 
nomeadamente a ISO 9000, ISO 9001 e ISO 19011; 
participei e colaborei em auditorias a obras; participei e 
colaborei na otimização do Sistema de Avaliação de 
Fornecedores, sobretudo analisando avaliações e 
estabelecendo procedimentos para situações críticas.   

Março 2013 – 

Julho 2013 

Grupo Portucel 

Soporcel 

Figueira da Foz, 

Portugal 

Estágio Curricular na área da Manutenção Industrial, no 

âmbito da otimização e melhoria de processos de 

manutenção: 

 Integrei e colaborei num projeto de otimização e 
redução de tempos de intervenção na manutenção; 
 Usei ferramentas para otimização de processos (5S, 

Single Minute Exchange of Die- SMED, Value Stream 

Mapping - VSM) 

 Participei em formações sobre as ferramentas pela 

Profitability Enginners (80h). 

 Participei na resolução de alguns casos de estudo 

aplicados a oficinas (5S), operações de troca de 

equipamentos (SMED) e avarias (VSM), tendo-se 

verificado melhorias de tempo significativas e um grande 

potencial de implementação ao nível de todo o grupo.  

2010-2013 Throttleman 

Centro 

Comercial 

Fórum Coimbra 

Enquanto trabalhadora-estudante, colaborei na 

empresa Throttleman, onde desempenhei as seguintes 

funções: 

 Apoio no processo de venda de vestuário de homem, 
senhora e criança; 
 Gestão de stocks e encomendas, apoio ao cliente, 
planeamento e organização de loja e armazém. 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: 

2011 – 

2013 

Universidade 

de Coimbra 

Coimbra, 

Portugal 

Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial 

(16 valores): 

 Dissertação “Manutenção Lean numa fábrica de pasta e papel” 
(19 valores), cujo caso de estudo foi desenvolvido no estágio 
curricular. 
 Disciplinas relevantes: Gestão de operações, com 
desenvolvimento na área do Lean Management; Simulação de 
operações, com desenvolvimento do software Simul8; Logística, 
com desenvolvimento na área da otimização de armazéns. 

2008-

2011 

Universidade 

de Coimbra 

Coimbra, 

Portugal 

Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial 

(14 valores): 

 Disciplinas relevantes: Gestão de operações, Gestão da 
qualidade e Fundamentos de Investigação Operacional.  

COMPETÊNCIAS 

Informática:  Simul 8 (software de simulação de eventos discretos para otimização 

de operações) 

 RobotStudio (software de programação e otimização de robots 

industriais, onde desenvolvi um programa para um robot de expedição) 

 SolidWorks (software de CAD, que cria formas tridimensionais a 

partir de formas geométricas elementares). 

 iBPMS (software de mapeamento e caracterização de processos e 

controlos SCRIF) 

 IBM LotusNotes (software de correio eletrónico corporativo) 

 Microsoft Office: Word (software de processamento de texto), Excel 
(software de análise de dados), Visio (software de criação de diagramas 
e fluxogramas); 

Línguas: 
 Português (nativo) 

 Inglês (intermédio – B2 com aprovação de 15 valores) 

 Francês (básico) 

Comunicação e 

organização: 

 Pro-atividade e espírito de equipa, dinamizados através do meu 
estágio curricular no grupo Portucel Soporcel. 

 Forte sentido de orientação para objetivos, reforçado na minha 
experiência enquanto trabalhadora-estudante. 

 Pensamento crítico e capacidade de resolução de problemas, 
procurando insistentemente em melhores soluções. 

 Bom relacionamento interpessoal e facilidade na adaptação a novas 
experiências e situações. 

 Forte sentido de responsabilidade e organização, cumprindo 
meticulosamente os objetivos dos projetos. 

INTERESSES E HOBBIES: 

 Literatura nacional e estrangeira; 

 Música (músico executante na Associação Filarmónica Serpinense, com conhecimentos 

teóricos e práticos em saxofone alto); 


