
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Alexandra
Machado

Data de nascimento: 27/02/2000 

Nacionalidade: Portuguesa 

Sexo: Feminino 

CONTACTO 

rua do Lajedo, numero 19,
Fonte do Bastardo, Açores 
9760-111 Praia da Vitória,
Portugal 



alexandracmachado@hotmail
.com 



(+351) 914310544 

01/10/2020 – ATUAL 

-Conhecimentos do programa artsoft. 
-Arquivo de documentos de diversos clientes.
-Lançamento de documentos de compras, despesas e bancos.
-Redação de atas de diversos tipos. 
-Atendimento de clientes, pessoalmente e por telefone. 
Conferência de extratos de fornecedores.
Conferência de extratos bancários e reconciliações bancárias.
-Constituição de dossiês fiscais. 

07/2020 – 08/2020 – Angra do Heroísmo, Portugal 

-Arquivo de documentos de diversos clientes.
-Lançamento de documentos de compras e despesas. 
-Redação de atas de fecho de contas. 

Praia da Vitória, Portugal 

22/04/2019 – 21/06/2019 

- Organização de arquivo por data, ano letivo e turma.
- Atendimento telefónico.
- Inquéritos sobre a situação face ao emprego aos alunos que já
terminaram profij.
- Auxilio nas reuniões de informação sobre o estágio.
- Entrega de material necessário para o estágio.
- Contagem das horas de estágio.
- Confirmação de alunos que foram reprovados e excluídos.
- Receber justificações de faltas.
- Nota dos bilhetes pré-pagos entregues aos alunos. 
 
 

Actividades Administrativas E Dos Serviços De Apoio /  Angra do
Heroísmo, Portugal 

24/04/2018 – 18/06/2018 

- Organização de arquivo, por datas, ordem alfabética ou número do
processo.

técnica de Apoio à Gestão 
Gestão 86 

Técnica de Apoio à Gestão 
Gestão 86 

Técnica de secretariado 
Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade 

Técnica de secretariado 
Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho de Angra
do Heroísmo 

mailto:alexandracmachado@hotmail.com
mailto:alexandracmachado@hotmail.com


EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

- Atendimento ao público nos serviços gerais e nas inscrições.
- Colocação das próximas convocatórias e de PAE’S (provas ativas de
emprego) dos utentes da Praia da Vitória, São Jorge e da Graciosa, e
colocação de cursos pelo qual os utentes estão a frequentar, na base
de dados.
- Organizar relatórios terminados do SGC para arquivo.
- Preparação de cartas para o correio e ida aos correios.
- Entrada de e-mail's.
- Inscrições na Agência.
- Verbetes enviados ao ISSA e não enviados ao ISSA. 
- Correspondência expedida. 
- Inserir na base de dados PAE'S (provas ativas de emprego) e
imcuprimento de PAE'S. 
- Atualização de dados de utentes na base de dados. 

Actividades Administrativas E Dos Serviços De Apoio /  Angra do
Heróismo, Portugal 

24/05/2017 – 06/07/2017 

- Organizar arquivos por ordem alabética ou numérica, sobre
documentos de utentes de São Jorge, Graciosa, Praia da Vitória e
Angra do Heroísmo.
- Guias de correio.
- Correspondência expedida.
 - Verbetes enviados ao ISSA e não enviados ao ISSA.
- Prestações de desemprego.
- Aprender a introduzir registo de controlo de presenças e
imcumprimento do controlo de presenças.
- Justificações por ausência.
- Inscrições.
- PAE ‘s (provas ativas de emprego) e incumprimento de PAE’s
- Entradas de e-mail’s. 
 - Dados de utentes na base de dados.
 - Preparação de correio e ida aos correios.
 - Observar como se deve fazer convocatórias de utentes da Graciosa e
de São Jorge via telefone e de seguida fazê-las .
  - Atendimento ao público.
 - Treino de email’s formais e requerimentos. 
 

Actividades Administrativas E Dos Serviços De Apoio /  Angra do
Heroísmo, Portugal 

Técnica de Secretariado 
Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho de Angra
do Heroísmo 

16/09/2019 – 15/07/2020 – Angra do Heroísmo, Portugal 

Profissional:
- Imposto sobre o rendimento (IRS);
-Aprovisionamento, logística e gestão de stocks;
-Cálculo financeiro e actuarial;
-Noções e normas de qualidade;
-Princípios de fiscalidade;

Técnica de Apoio à Gestão 
Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade 



-Legislação comercial;
-Planeamento e gestão de produção;
-Noções básicas de gestão técnica de recursos humanos;
-Técnicas de marketing;
-Sistema de normalização contabilísticas;
-Introdução ao código de contas e normas contabilísticas;
-Aplicações informáticas de gestão pessoal.
 

Nível 4 QRQ 

14/09/2018 – 03/03/2019 – Angra do Heroísmo, Portugal 

Profissional:
- Língua Francesa: Documentação comercial;
- Recursos humanos: Processamento de vencimentos;
- Recursos humanos: Processos de recrutamento, seleção e admissão;
- Utilitário de Apresentação Gráfica;
- Aplicações informáticas;
- Comunicação e comportamento organizacional;
- Reuniões de trabalho:Organização e planificação;
-Deslocações: organização e planificação;
- Regras de protocolo oficial português.
 

Nível 4 QRQ 

14/09/2017 – 15/06/2018 – Angra do Heroísmo, Portugal 

Profissional:
- CEPA (Cortesia, etiqueta e protocolo na atendimento);
- Língua inglesa: Comunicação administrativa;
- Língua inglesa: Documentação comercial;
- Comunicação Empresarial;
- Perfil e potencial do empreendedor;
- Francês: Comunicação administrativa;
- Noções básicas de sistema normalização contabilística;
- Circuito documental da organização.

Nível 4 QRQ 

15/09/2016 – 12/06/2017 – Angra do Heroísmo, Portugal 

Geral:
- Português;
- Inglês;
- Matemática e Realidade;
- Economia;
- Psicologia e Sociologia;
- TIC;
- Mundo atual;

Técnica de Secretariado 
Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade 

Técnica de Secretariado 
Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade 

Técnica de Secretariado 
Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade 



COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS 
LÍNGUA(S) MATERNA(S):  português 

OUTRA(S) LÍNGUA(S):  

Inglês 

Compreensão
oral
B2

Leitura
B1

Produção
oral

Interação
oral
B1

Escrever
B2

-DPS.
 
Profissional:
- Gestão do tempo;
- Ética e deontologia;
- Legislação fiscal;
- Atendimento: Técnicas de comunicação;
- Arquivo: Organização e manutenção;
- Estrutura e comunicação.

Nível 4 QRQ 
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