CURRICULUM VITAE
"Porque ao fazer a ligação entre várias dinâmicas empresariais otimizam-se resultados,
promove-se o diálogo e enriquece-se o conhecimento"

DESTAQUES
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura em Engª Física Tecnológica pelo IST
Curso de formação de formadores (CAP)
Experiência profissional em áreas científicas, comerciais e multimédia
Experiência no mercado de países dos PALOPS
Conhecimentos de programação
Inglês fluente falado e escrito
Formação contínua

INFORMAÇÃO PESSOAL

cv.luisonline.net

Nome: Luis Miguel Andrade Pais
 e Skype: profissional@luisonline.net
: 919149396
https://www.linkedin.com/in/luismpais

Curriculum Vitae detalhado:
cv.luisonline.net

FORMAÇÃO

cv.luisonline.net/formacao

Escolar
Licenciado em Engenharia Física Tecnológica (Instituto Superior Técnico) – média final de 15 valores
• Data da formatura: Outubro de 1995
• Tese da licenciatura:
▪ Área: Acústica
▪ Bolseiro inserido no programa PRODEP, bolsa atribuída ao projeto final de curso realizado no
ITEC
Pós-Graduação em Marketing Digital (Universidade Lusófona) – a frequentar (inicio Setembro 2020, duração de 5
meses)

Profissional
Formações creditadas:
Área
Nome
MM
Curso de produção e realização de audiovisuais
MM
Curso de tecnologias de informação e comunicação em ambiente empresarial
F
Curso de formação pedagógica de formadores
P
Programação em Python (50 horas, 19,40 valores)
P
Programação em linguagem Java (18 horas, 5 valores (0-5))
P
Programação de sistemas distribuídos Java (50 horas, 18 valores)
CF
Fundamentos de Contabilidade (25 horas, 19,4 valores)
CF
Análise e gestão financeira (32 horas, 18,20 valores)

Entidade
Citeforma
IEFP
CECOA
Citeforma
Evolui.com
Citeforma
FormaçaOnline
Citeforma

MM - Multimédia; F - Formação; P - Programação; CF - Contabilidade e Finanças; MD – Marketing Digital
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Área
MD
MD
MD

Nome
Gestão de conteúdos digitais (25 horas, 17,60 valores)
E-commerce – Vendas através de meios interativos ou digitais (50 horas, 18 valores)
SEO, SEM e Analytics (25 horas, 17,30 valores)

Entidade
Citeforma
Traininghouse
Citeforma

MM - Multimédia; F - Formação; P - Programação; CF - Contabilidade e Finanças; MD – Marketing Digital

Outra
•
•

Frequência do Instituto Matono e Academia de Amadores de Música (guitarra clássica)
Frequência do Hot Club de Portugal (piano)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

cv.luisonline.net/experiencia

2011 até ao presente
Empresa: Dismel Lda
Cargo: Consultor Educacional
• Programação:
o Programação de uma plataforma/loja em HTML, CSS, JavaScript e PHP e de uma API com Slim
Framework
o Programação em VB.Net para consulta de bases de dados e de uma interface em VBA para Excel, para
inserção de dados em propostas comerciais.
• Webdesign:
o Construção dos websites da Dismel Lda e dos kits laboratoriais da Dismel Lda
o Construção das lojas online (descontinuadas) e das páginas do Facebook da Dismel Lda.
• Multimédia / Marketing Digital:
o Elaboração de conteúdo multimédia (vídeos, imagens, concursos e outros) e de estudos de mercado,
quer para o mercado Nacional, quer para o mercado dos países dos PALOPS.
o Facebook Ads, Google Ads e Google Analytics: Elaboração de campanhas para o mercado Nacional e
dos países dos PALOPS, integração de tags em javascript para conversão, análise de resultados e
implementação de estratégias.
• Traduções / Documentação:
o Traduções de manuais e software da Vernier do Inglês para o Português
o Elaboração de material de apoio aos professores relativo ao material comercializado pela Dismel
• Formações:
o Mais de 500 horas de formação a professores sobre a utilização da tecnologia TI-Nspire.
• Outros:
o Participação em vários encontros, feiras e cimeiras nacionais e internacionais.
o Atendimento ao cliente (comercial e técnico) e gestão de várias contas de email.
o Prospeção, contatos e análise de cotações de empresas fornecedoras para concursos públicos em
Portugal e nos países dos PALOPS, de acordo com os requisitos técnicos.
Empresa: Instituto Geológico e Mineiro
Cargo: Bolseiro
• Responsável pela Implementação de um sistema autónomo de medição do campo magnético terrestre inserido
numa rede Europeia, tendo atuado nas seguintes áreas:
o Programação em LabView e aquisição e tratamento de dados.
o Implementação de soluções informáticas para as especificidades do sistema.
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Empresa: Instituto Tecnológico e Nuclear
Cargo: Colaborador
• Colaborador com várias funções de relevo no projeto “Caracterização e modulação de propriedades físicas de
superligas revestidas “(financiado pelo PRAXIS XXI).
Empresa: Novis, Optimus Negócios, Multimac e Biolider
Cargo: comercial
• Prospeção de empresas e elaboração de propostas.
Empresa: Expo 98
Cargo: administrativo

•

Inserção de novas acreditações na base de dados assim como a sua autorização de acesso.

Particular:
• Elaboração de apoios audiovisuais para curso de formação profissional desenvolvido em Timor-Leste (2009).
• Ensino (explicações): Matemática, Física e Teoria Musical.

OUTROS CONHECIMENTOS

cv.luisonline.net/outros

Línguas:

•
•

Inglês: falado e escrito fluentemente.
Francês: ligeiros conhecimentos.

Informática:

•

Conhecimentos informáticos de Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Access, MatLab, programas de
gravação/edição de áudio e imagem.

Programação:

•
•
•

Python 3, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP, VBA para Excel e TI-BASIC.
Frameworks: React + Redux + Router, React Native, JQuery, Bootstrap, Tkinter (Python)
Conhecimentos de VB.Net, LabView da National Instruments e dBase

Outros:

•

Carta de condução

OUTROS INTERESSES
•

Desporto, música e outras artes, novas tecnologias e ciência, viajar.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
•
•

Certificados pessoais e outros: cv.luisonline.net/anexos
Portefólio: imagens, páginas e aplicações web desenvolvidas e outros: cv.luisonline.net/portefolio-luis

Lisboa, Setembro de 2020
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