
 Curriculum vitae

INFORMAÇÃO PESSOAL Catarina Barreiros 

(Portugal) 

915056622    

catarina_ba27@hotmail.com 

Sexo Feminino | Data de nascimento 27/10/1996 | Nacionalidade Portuguesa 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

01/06/2013–30/06/2017 Technical salesperson
Informadb, Porto (Portugal) 

Estágio de 1 mês por ano, tendo as seguintes responsabilidades:

- Marcação de reuniões

- Apresentação de serviços a empresas potencialmente clientes

- Atualização da plataforma a empresas clientes

Trabalhos de tradução:

- Domínio da língua espanhola e inglesa

Áreas de tradução:

- Medicina Geral

- Websites

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

17/09/2015–17/07/2018 Licenciatura em Ciências da Linguagem Nível 6 QRQ

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto (Portugal) 

Geral:

- técnicas de comunicação oral e escrita

- linguística

- espanhol (A1, A2 E B1)

- análise do Discurso

- pragmática

Competências profissionais:

- bons conhecimentos ao nível da Linguística

- boa aptidão para comunicar em qualquer registo (oral ou escrito)

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Língua materna português

Línguas estrangeiras COMPREENDER FALAR ESCREVER

Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral

espanhol B2 B1 B2 B1 B1
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inglês B2 B2 B2 B2 B1

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

Competências de comunicação - boa capacidade de comunicação adquirida através da minha experiência como vendedora de 
telemarketing.

- excelente capacidade de contacto com clientes adquirida por contacto telefónico.

- boas técnicas de comunicação oral e escrita.

Competências relacionadas com
o trabalho

- bom domínio das ferramentas utilizadas durante o estágio (base de dados)

- boa capacidade de aprendizagem e rápida adaptação. 

- competências em comunicação com clientes.  
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