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INFORMAÇÃO PESSOAL

Eduardo Manuel Encarnação Ribeiro Condeço
Casal da Encosta - Pucariças, 2630-429 Cardosas (Portugal)
919565290
eduardocondeco@hotmail.com

PROFISSÃO

electromecânico

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
03 de Novembro 2006 – 20 de
Dezembro 2012

operador de manutenção de linha de enchimento
Reckitt Benckiser, Samora Correia (Portugal)
condução e verificação da linha de enchimento, manutenção da mesma e resolução de problemas
dos equipamentos.

01 de Junho 2003

electromecânico
Equiporave, Castanheira do Ribatejo (Portugal)
montagem e manutenção de silos e pavilhões para aviários, suiniculturas, pecuárias, etc
(eletricidade,ventilação, controladores de humidade e toda a aparelhagem necessária ao seu bom
funcionamento).

02 de Outubro 1999 – 30 de
Setembro 2002

montador de peças em linha automóvel
Opel Portuguesa, Azambuja (Portugal)
colocação de peças em linha de montagem de automóveis

Abril 1999

montador de peças em linha automóvel
Ford Lusitana, Azambuja (Portugal)
colocação de peças para montagem de automóveis em linha de produção

1978 – 1986

electricista de construção civil
empresa familiar
montagem e reparação de instalações eléctricas em residências particulares e edifícios de habitação
e comércio

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

11º ano incompleto
Escola Secundária Prof Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira (Portugal)

Curso Profissional de Electromecânico

Nível 2 QRQ

IEFP, Alverca do Ribatejo (Portugal)
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Eduardo Manuel Encarnação Ribeiro Condeço

carteira profissional de electricista de baixa tensão

Nível 2 QRQ

COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna

português

Outras línguas

COMPREENDER

FALAR

ESCREVER

Compreensão oral

Leitura

Interacção oral

Produção oral

francês

B2

B2

B1

B1

B1

inglês

A2

B1

A1

A2

A2

B1

B1

A2

A2

A2

espanhol

Níveis: A1/A2: Utilizador básico - B1/B2: utilizador independente - C1/C2: utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas

Competências de comunicação

Competências de organização

Competências técnicas

Competências informáticas

Possuo boa capacidade de trabalhar em equipa e de adaptação a novas situações adquirida através
do traballho desempenhado em linhas de montagem na Ford Lusitana e na Opel Portuguesa.
Efectuei , na Reckitt Benckiser, acções de formação em àresa diversas, tais como: manobrador de
empilhador e segurança e emergência internos.

enquanto responsável de linha de enchimento estava encarregue da equipa (5 a 6 pessoas)
distribuindo o trabalho e verificando a sua correcta execução.

Enquanto responsável de linha de enchimento procedia também à recolha de amostras de produto
para análises de controle de qualidade.
conhecimentos básicos na óptica do utilizador
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