
Curriculum Vitae    

 

 Patrícia Daniela Gonçalves do Rosário 
 

  Rua da escola primária nº12, Merelim S.Paio, 4700-845, Braga 

   917003984 

 Patafiks-17@hotmail.com 

Sexo Feminino | Data de nascimento 14-10-1995 | Nacionalidade Portuguesa 

 
 
 

EDUCAÇAO E FORMAÇÃO   

 
Estudei na Escola Sá de Miranda em Braga, de 2010 a 2013, frequentando um curso Científico-

Humanístico de Línguas e Humanidades, terminando o respectivo curso com uma classificação final de 15 

(quinze) valores. Desenvolvendo então várias competências em áreas como línguas, história e algumas em 

informática. Possuíndo uma elevada capacidade de escrita, sendo capaz de escrever sobre diversos assuntos, 

bem como também uma grande capacidade de expressão oral, sendo bastante comunicativa. 

 Iniciei o meu percurso académico no ano de 2013, na Universidade do Minho na licenciatura em 

Sociologia, onde adquiri competências teóricas, relacionais e práticas sobre o papel da Sociologia no contexto 

das transformações em curso nas sociedades actuais e o domínio das metodologias e técnicas de investigação 

e intervenção sociológica. Terminando a mesma em Julho de 2016 com a classificação final de 16 (dezasseis) 

valores. 

 Realizei ainda, no âmbito da licenciatura, um estágio curricular na Associação Comercial de Braga 

(ACB), na àrea dos recursos humanos, mais propriamente no departamento de formação – ação, no domínio do 

projecto Medida Vida Ativa, em contexto da formação de adultos.  

 Com o objectivo principal de dar continuadade e aprofundar a minha formação, ingressei este ano o 

Mestrado em Sociologia com especialização em organizações e trabalho, na Universidade do Minho, com o 

intuiuto de reforçar as minhas competências. 

 
 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS   

 

Língua materna Português 
  

Outras línguas COMPREENDER  FALAR  ESCREVER  

Compreensão oral  Leitura  Interacção oral  Produção oral   

Espanhol B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

  

Inglês A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

  

 Níveis: A1/2: Utilizador básico - B1/2 utilizador independente - C1/2: utilizador avançado 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas  
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      Competências de organização Boa capacidade de organização, interação e liderança. Procuro o bem estar de 
todos, evitando ao máximo os conflitos e buscando a máxima harmonia, 
proporcionando deste modo grande desempenho. 

 

 
      Carta de Condução B 
 

Competências de comunicação Boa capacidade de comunicação e interação com os outros.  
Boa expressão oral bem como escrita, revelando uma grande capacidade de 
escrever sobre diversos assuntos. 
Relevo também um elevado grau de descontração a falar com todo o tipo de 
pessoas, pois possuo um certo “à vontade”. 
Além de competências de comunicação em português também possuo 
capacidades de comunicação em espanhol. 

Competências informáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevo também algumas competências informáticas, nomeadamente com os 
seguintes programas: 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Power Point 

 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

 Photoshop 

 Audacity 

 Visual Basic 
 


