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INFORMAÇÃO PESSOAL Rute Miriam de Pinho Leal 
[Todos os campos do CV são opcionais. Remova os campos não preenchidos.] 

  

 Av. São João de  Deus bloco  4 1.º esq. 

     966695943      

rute_miriam_leal@hotmail.com 

  

   

Sexo Feminino | Data de nascimento 29|04|1980 | Nacionalidade portuguesa 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL     c 

[Comece por indicar a experiência profissional mais recente. A cada posto profissional pertinente deverá corresponder uma entrada separada.] 

 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO   

[Comece por indicar a formação mais recente. Cada curso deverá corresponder uma entrada separada.] 

 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS   

Remova os campos não preenchidos 

POSTO DE TRABALHO A QUE 
SE CANDIDATA 

PROFISSÃO 
EMPREGO PRETENDIDO 

ESTUDOS A QUE SE 
CANDIDATA 

Cuidar de idosos ou auxiliar 

 Indique as datas (de - 
até) 

 Trabalho desde os 18 anos a cuidar de idosos em casas particulares, no início fazendo 
companhia e depois tratando de tudo, desde higiene, alimentação e medicação. 

 

 Outros trabalhos: limpeza de condomínios,  
 

 Fiz trabalho de arquivo em agência de documentação,  trabalhei em fábricas de conservas, 
tomei conta de crianças. 

 

 Tenho experiência em informática, trabailhei na biblioteca durante o verão. 
 

 Estive três meses a contrato na creche Rainha Santa, pertence a Santa Casa da 
Misericórdia de Alvor. 

 

 

Indique as datas (de - até) Tenho o 12.º 
 
 

Indique o nível do 
Quadro Europeu de 

Qualificações 

Escola Secundária de Peniche 

No curso de Humanidades; Tecnológico Comunicação. 
 
 
 

  

Língua materna Português  
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Outras línguas COMPREENDER  FALAR  ESCREVER  

Compreensão oral  Leitura  Interacção oral  Produção oral   

Indique a Língua Inglês básico básico básico básico Básico 

 Indique o(s) diploma(s) de línguas e respectivo nível. 

Indique a Língua Francês básico básicol básico básico Básico 

 Indique o(s) diploma(s) de línguas e respectivo nível. 

 Níveis: A1/2: Utilizador básico - B1/2 utilizador independente - C1/2: utilizador avançado 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas  

Competências de comunicação No meu curso estava incluído a disciplina de comunicação e na vida extra profissional cheguei a 
vender perfumes. 

 

 

 



   Curriculum Vitae  Indicar o Nome(s) Apelido(s)  
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ANEXOS   

 

 

Competências informáticas ▪ Tenho conhecimentos em Word, Powerpoint, Internet entre outros programas.  

  

Carta de Condução ▪ Tenho carta categoria  B 

 ▪ Disponiblidade de horários total  
 
Desde que estou em  Portimão cuidei de duas idosas e por questões financeiras tiveram que me 
dispensar. 
 
Se precisar de declarações das mesmas ou de mais eu posso fazer-lhe chegar. 
 
 


