Curriculum vitae
Europass

Informação pessoal
Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)
Morada
Telemóvel
Correio electrónico
Nacionalidade
Data de nascimento
Sexo

Ungureanu Gabriela
Rua dos Altos; nº 22; Edifício Mafra; Habitação nº 17; 3º andar
968819872
ing.gabriela.ungureanu@gmail.com
Romena / Portuguesa
20.10.1975
Feminino

Experiência profissional
Datas

De 1 de Junho de 2008 até 31 de Maio de 2011 – Efacec Engenharia e Sistemas

Função ou cargo ocupado

Engenheira do Ambiente, Unidade de Negócios Ambiente - Divisão de Águas,
Departamento de marketing e preparação de propostas para concursos públicos, contratos
de concepção / execução de ETA’s, ETAR’s, EE’s, sistemas de abastecimento de água e
esgoto.

Principais actividades e
responsabilidades

Estudo do mercado da Roménia na área das águas, elaboração de varias propostas
técnicas para ETA’s, ETAR’s, EE’s, realização e verificação de projectos, orçamentação,
para concursos públicos na área de sistemas de tratamento de águas. Acompanhamento e
apoio técnico para os projectos já adjudicados e em fase de execução, para o mercado da
Roménia.
Realização de traduções de natureza técnica, jurídica e económica no âmbito de
desenvolvimento de projectos na Roménia, preparação de documentação, tradução de
manuais técnicos, relatórios, documentação para Planos de Segurança e Saúde, etc.

Nome e morada do empregador

EFACEC Engenharia e Sistemas S.A. – Unidade de Negócios Ambiente
Rua Engº.Frederico Ulrich, 4471-907, Moreira, Maia, Portugal
Tel.: 00351 22 940 20 00
Fax: 00351 22 940 35 99
www.efacec.com

Educação e formação
Datas
Principais disciplinas/competências
profissionais
Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
Datas
Principais disciplinas/competências
profissionais

Desde 2011 – Doutoramento em Engenharia do Ambiente
Trabalhos de pesquisa e realização de teses contemplados no âmbito do desenvolvimento
do tema de doutoramento
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Instituição de ensino superior)
1997 – 2003 – Licenciatura em Engenharia do Ambiente (classificação final, 16 valores)
Disciplinas contempladas no Plano de Ensino para curso de Engenharia do Ambiente

Nome e tipo da organização de
ensino ou formação

Universidade Técnica “Gheorghe Asachi”, Iasi, Roménia,
Faculdade de Engenharia Química e Protecção do Ambiente (Instituição de ensino superior)

2009

Reconhecimento das habilitações de licenciatura, sem restrições para efeitos académicos
e/ou profissionais, pela Universidade de Aveiro (Certidão autenticada com selo em branco
emitida pelos Serviços Académicos da Universidade de Aveiro)
Transposição a escala portuguesa da classificação final do curso concedida pela
Universidade do Porto
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Aptidões e competências
pessoais
Língua materna
Outra (s) língua (s)
•

Português

Compreensão escrita

Excelente

Expressão escrita

Excelente

Expressão oral

Excelente

•
•

Outra (s) língua (s)
•

Romeno

Inglês

Compreensão escrita

Bom

Expressão escrita

Bom

•
•

Expressão oral

Suficiente

Aptidões e competências Conhecimentos de Informática na óptica de utilizador (Word, Excel, Project)
técnicas
Outras Aptidões e Tradutora juramentada Português – Romeno – Português, autorizada pelo Ministério de
competências Justiça da Roménia
Carta de condução sim

Data, Novembro de 2011

--------------------------------------------------------------Gabriela Ungureanu
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