
(1) Autorizo que os meus dados pessoais, contidos neste Currículo, sejam objeto de tratamento para a finalidade de integração em 
processo de recrutamento profissional, sendo que reservo-me, ao abrigo da Lei da Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 67/98 de 
26 de Outubro), o direito de exigir que os meus dados sejam recolhidos de forma lícita e leal; exigir que os meus dados pessoais 
não sejam comunicados a terceiros sem o meu conhecimento e consentimento; impedir que os meus dados pessoais sejam 
utilizados para finalidade incompatível com aquela que determinou a recolha; não ficar sujeito a uma decisão tomada 
exclusivamente com base num tratamento de dados automatizado, destinado a avaliar, designadamente a minha capacidade 
profissional. 

Caro(a) Senhor(a).  

Venho apresentar por este meio a minha candidatura à vossa empresa, uma vez que 

acredito reunir as competências técnicas e sociais necessárias.  

As qualidades que me transformam na pessoa ideal para ocupar este cargo são a 

minha energia, a minha motivação, a minha tenacidade e o meu elevado 

profissionalismo, conjugado com a resiliência necessária, podendo desta forma 

assegurar a continuidade do bom nome e reputação que vos precede.  

Tenho-me como um profissional competente e empenhado, com uma constante 

vontade de aprender e evoluir, procurando ser sempre uma parte fundamental e uma 

mais valia das empresas a que pertenço.  

Interesso-me por abordagens inovadoras que me permitam encarar novos desafios e 

superar os meus limites.  

A motivação que coloco em cada projeto onde participo, a capacidade de realizar 

múltiplas tarefas e a capacidade de trabalhar em equipa num ambiente colaborativo 

são algumas das capacidades que considero deter e que procuro nunca descurar.  

Ao longo do meu percurso profissional, e nas várias áreas onde já tive o privilégio de 

trabalhar, tem sido reconhecido o meu profissionalismo, a facilidade nas relações 

interpessoais e a adaptação à mudança e a diferentes tipos de ambiente.  

Procuro neste momento uma nova oportunidade profissional que me traga desafios, 

superação de limites, projetos a realizar, satisfação e crescimento profissional, bem 

como um bom ambiente de trabalho. Para tal ofereço todo o meu empenho, 

competência técnica e dedicação total.  

Gostaria de, através de uma entrevista pessoal, dar a conhecer mais detalhadamente 

as minhas competências profissionais, as quais se encontram mencionadas no 

Curriculum Vitae que anexo, bem como as motivações da minha candidatura.  

Estou ao vosso total dispor para qualquer contacto ou esclarecimento que considerem 

necessário, assim como a apresentação de Diplomas e Certificados de Formação. 

 

 

 

Atenciosamente 

Manuel Soares 
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Experiência Profissional 

 

Agosto de 2000 à presente data 
Sócio Gerente 
Café Ilhéu | São Jorge (Açores) 
Gestão dos recursos materiais e financeiros | Supervisão do serviço prestado 
ao cliente | Projeção de orçamentos | Gestão da receita diária e inventário | 
Formação nas diversas áreas abrangidas pelo regulamento do HACCP. 
 
Junho de 2021 à presente data 

Vigilante 
VMS – Segurança Privada, Vigilância e Motivação, Lda | São Miguel (Açores) 
Prestar serviços de vigilância, prevenção e segurança em instalações 
industriais, comerciais e outras, públicas ou particulares, para as proteger 
contra incêndios, inundações, roubos e outras anomalias, fazer rondas 
periódicas para inspecionar as áreas sujeitas à sua vigilância e registar a 
passagem nos postos de controlo, para provar que fez as rondas nas horas 
prescritas, controlar e anotar o movimento de pessoas, veículos ou 
mercadorias, de acordo com as instruções recebidas. 

 
Setembro a Dezembro de 2019 
Auxiliar Rede Exterior 
Açorcabos – Telecomunicações e Electricidade, Lda. | São Miguel (Açores) 
Dimensionar, planear, executar, gerir e configurar todos os tipos de 
infraestruturas tecnológicas, com intervenção integrada em redes fixas e 
móveis, redes de nova geração. 

 
Julho de 2018 a julho de 2019 

Prosegur – Companhia de Segurança | Aeroporto da Horta 
Julho de 2017 a janeiro de 2018 

Segurança Aeroportuário 
Prosegur – Companhia de Segurança | Aeroporto de Lisboa 
Nas instalações aeroportuárias, incluindo as zonas “AR”, desempenha funções 
de vigilância, prevenção e segurança, controlando, através de equipamentos 
eletrónicos (pórtico) e/ou de outros, passageiros, bagagens, objetos 
transportados, veículos, carga, correio, encomendas, provisões de 
restauração, produtos de limpeza e títulos de transportes. 

 
Setembro de 2012 a Março de 2013 
Operador de Sistemas 
Açorilhas, Sociedade Insular de Reparações, Lda. | São Jorge (Açores) 
Assistência Técnica a Computadores | Configuração de Redes | Instalação e 
Reparo de Sistemas | Manutenção em Geral. 

 
Abril a Maio de 2012 
Abril Curricular – Inspetor Técnico de Veículos 
Controlauto, S.A. – Centro Técnico da Feira | Sta. Maria da Feira 

 
 
 
 
 

 

Contactos 

Informação Pessoal 

Carta de Condução: 
B1, B, C1, C, D1, D e veículo próprio 

Data de Nascimento: 
30 de Novembro de 1981 

Nacionalidade: 
Portuguesa 

Nome: 
Manuel Joaquim Soares 

manuel@acores.net 

 Resiliência 
 Empatia 
 Comunicação 
 Liderança 
 Iniciativa 
 Decisão 
 Proatividade 
 Adaptabilidade 
 Polivalência 
 Respeito Hierárquico 
 Disciplina 
 Rigor 
 Teoria e Aplicação 

Prática 

Rua Eduíno de Jesus, n.º 8 – 
RCH / DTO. 
9500-374 Ponta Delgada 

+351 960 193 495 

Competências Sociais 
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Competências Linguísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formação Académica 

 

Maio a Junho de 2011 

Formação Generalista do Nível Secundário de Educação regulado pelo Decreto-Lei Nº 
357/2007, de Outubro. 
 
Escola Secundária Padre Jerónimo Emiliano de Andrade 
Praça Almeida Garret 
9700-016 Angra do Heroísmo 
 

 Formação Geral/Sociocultural: Português, Inglês, Área de Integração e Educação 

Física. 
 Formação Específica/Científica: Matemática, Física/Química e Informática. 
 Formação Vocacional/Técnica/Técnico-Artística: Tecnologias e Oficinas, Electrotecnia 

e Desenho Esquemático. 
 Outras disciplinas: Aplicações Informáticas B e Oficina de Multimédia B. 

Equivalência ao 12º ano com a classificação final de 12 (Doze) valores. 

 

 

Formação Complementar 

 

 APA – Segurança Aeroportuária | Prosegur – Companhia de Segurança | 2017 

 APA – Proteção Portuária | Vila Ensina – Centro de Estudos e Formação dos Açores | 2017 

 Vigilante | Aptidão Completa, unipessoal | 2016 

 Inspetor Técnico de Veículos | CEPRA – Centro de Formação Profissional da Reparação 

Automóvel | 2012 
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Aptidões e Competências pessoais 

 

Comunicação 

 Boa comunicação interpessoal, capacidade de trabalhar em grupo, espírito de equipa, 
aptidão de inserção em grupos multidisciplinares e flexibilidade e adaptação à 
mudança. 

 Tenho boa escuta ativa. 
 

 

Organização 

 Capacidade de liderança e coordenação, sentido de organização, espirito inovador, 
determinação, responsável, dinâmico, organizado, pontual, assíduo e interessado. 
Estas aptidões foram sobretudo adquiridas durante a minha formação escolar e 
profissional e durante os estágios que efetuei. 

 Adquiri competência organizacionais ao controlar a entrada e saída de mercadoria do 
armazém quando trabalhei como vendedor de balcão no “Café Ilhéu” e “Pastelaria 
Soares”. 

 Tenho gosto pelo trabalho em equipa. 
 Tenho facilidade de adaptação a diferentes tarefas. 

 

 

Técnicas 

No âmbito do meu percurso académico e profissional, elaborei várias ferramentas e técnicas 
imprescindíveis para a realização de diversas atividades tecnológicas, denotando uma 
capacidade para gerir, elaborar e planificar projetos em vários contextos. 
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Competências Informáticas 

 

Prática de utilização de computadores na óptica do utilizador: 

 Microsoft Office 

 Multiplataformas 

 Ferramentas TI 

 

 

Informações Adicionais 

 

Sou titular do cartão profissional nº 122978021 que habilita ao exercício da atividade de 

Vigilante com validade até 1 de novembro de 2026. 

Sou titular do cartão profissional nº 122978141 que habilita ao exercício da atividade de 

Assistente de Portos e Aeroportos – Proteção Portuária com validade até 11 de abril de 2022. 

Sou titular do cartão profissional nº 122978091 que habilita ao exercício da atividade de 

Assistente de Portos e Aeroportos – Segurança Aeroportuária com a validade até 19 de junho 

de 2022. 

 

 

Carta de Condução 

Sim. 

(Categoria B1, B, AN-44097 5), emitida a 7 de dezembro de 2005, DROPTT - A. Heroísmo 

(Categoria D1, D, AN-44097 5), emitida a 17 de fevereiro de 2020, DROPTT – Ponta Delgada 

(Categoria C1, C, AN-44097 5), emitida a 9 de março de 2020, DROPTT – Ponta Delgada 

 

 

Passatempos/Hobbies 

 Cinema 

 Leitura 

 Música 

 Futebol 

 Futsal 

 Natação 


