
Análise Curricular - contabilista/administrativo/a 

 

Magda Fonseca – 28 anos, morada em Tábua 

Licenciatura em Administração e Finanças no ramo de administração de empresas; 

Curso de preparação para o exame de avaliação profissional de acesso à OCC;  

Fez estágio curricular na  (SAFP) grupo TAVFER – 02/2013 a 12/ 2013,  e profissional 

na empresa  Agrocontas -  03/ 2015 a 05/ 2016 ; trabalhou na Euroralex como técnica de 

contabilidade  (1 ano) – 08/16 a 07/17 sob a chefia de contabilista certificada;  

Domínio de PHC e está formalizada com SNC  

Utilizadora básica de Inglês; 

Em princípio não terá vícios; 

Falta o certificado de TOC – pedir!!!! 

A candidata poderá ter grande potencial para a ocupação do cargo. 

 

Mafalda Fonseca – 40 Anos , morada em Tábua 

Licenciatura em Gestão de Empresas, ISLA 1995 a 2000 

TOC – membro nº 62058 

Estágio profissional no gabinete de Jorge Alexandre Soledade Marques entre 2001 e 2002 

Tem 7 anos de experiencia no gabinete de contabilidade de Jorge Alexandre Soledade 

Marques  - 2002 a 2009 

Esteve 1 ano na Santa Casa da Misericórdia de Tábua como administrativa de 

contabilidade -  2009 a 2010; 

Frequentou Licenciatura em Educação Básica, na ESEV – 2010- 2012 – não se sabe se 

acabou? 

2012 a 2017 deu apoio ao estudo de 1º e 2º ciclos; 

Utilizadora independente/médio a Inglês e Francês – como comprova? 



Não tem experiência SNC; 

Não está formalizada com software PHC; 

Esta candidata não reúne alguns critérios fundamentais para o cargo, encontra-se 

desatualizada dos procedimentos e conhecimentos para a ocupação do mesmo. 

 

Andreia Andrade – 23 Anos, morada na Cancela  

Possui Licenciatura em Contabilidade e Auditoria ISCAC – 2012 a 2016 

Fez curso de preparação para o exame de OCC em 2017. Não se sabe se é TOC, se sim 

falta o certificado. 

Trabalhou como administrativa na empresa Encontrus Sociedade Hoteleira, Lda de 

12/2016 a 07/2017;  

Trabalha atualmente como contabilista na empresa Encontrus desde 07/17; 

Está formalizada com o software PHC, não faz referência ao SNC; 

Utilizadora básica de Inglês e Espanhol; 

Esta candidata poderá ter potencial para a ocupação do cargo. 

 

Tânia Carvalho – 28 Anos, morada em Cerdeira , Arganil 

Membro da Ordem de Contabilistas nº 91019 

Licenciatura em Contabilidade e Auditoria ISCAC de 2007 a 2012; 

Fez estagio curricular como administrativa de contabilidade, na empresa Rodrigest – 

Gabinete Técnico de Gestão e Contabilidade, Lda, Pombal, durante 1 mês em 2007; 

Acabou o curso e esteve desempregada cerca de 18 meses; 

Presentemente, está empregada há 4 anos como Técnica de Contabilidade na empresa 

Maviconta – Contabilidade e Fiscalidade, Unipessoal, Lda, Louriçal, Pombal; 

Está formalizada com o software PHC bem como o SNC; 

Utilizadora básica em Inglês e Francês; 



Esta candidata reúne á partida os critérios que são necessários para a ocupação do cargo. 

 

Ana Isabel Leite – 45 Anos, morada em Tábua 

Licenciatura em Administração e Finanças – 2008 a 2013 – ESTGOH 

Fez o curso de preparação para a OCC – na Escola Superior em Viseu, não se sabe se é 

TOC, se realizou o exame? 

Tem 20 anos de experiencia como técnica administrativa/ contabilista no gabinete de 

Contabilidade de  Jorge Alexandre (Tábua) – 1997 a 2007; 

Possui 4 anos de experiencia com as mesmas funções na A.I.S.L – Gabinete de Gestão e 

Contabilidade – 2007 a 2011, Figueira da Foz; 

Existe um interregno de 3 anos (desemprego); 

Está formalizada com o software PHC, não faz referência de SNC ; 

Diz ser utilizadora avançada a Inglês – como comprova? 

Os últimos 3 trabalhos onde esteve foram de curta duração, porquê? 

Poderá ter vícios, a candidata embora tenha no referido Cv uma vasta experiência, poderá 

não reunir os critérios para ocupação do lugar a que se candidata. 

 

Marta Morais – 34 Anos, morada em Santa Comba Dão 

Licenciatura em Contabilidade e Administração – 2006 a 2010 – ESTGViseu 

Trabalha atualmente como Contabilista Certificada –  CC  Nº 87781 há 6 anos , 

Tem formação em PHC e está familiarizada com SNC; 

Está ligada aos Recursos Humanos, no recrutamento e seleção; responsável pela 

negociação de seguros e na gestão de bancos e caixa; 

Tem poder de decisão junto à administração; 

Técnica Oficial de Contas – 01/2010 a 11/2011 – Empresa de Indústrias transformadoras 

Agente de Compras e Logística -  04/2005 a 12/2010 – Metalomecânica – 5 anos  



Utilizadora independente em Francês e Espanhol, como comprova? Utilizadora básica em 

Inglês; 

A candidata tem as competências que são precisas para ocupar a vaga, contudo tem 

experiência em RH e como agente de compras, poderá ter perfil para outra função, como 

por exemplo, comercial. 

 

Teresa Varela- 40 + Anos, morada em Tondela 

Licenciatura em Gestão e Desenvolvimento Social – U Católica – Viseu – 1991/1997 

Curso Básico de Bancário – Instituto de Formação Bancária, Coimbra – 09/1995 a 

06/1996; 

Fez estágio curricular no Departamento de Contabilidade  - Labesfal, SA, Tondela – 

11/2016 a 12 /2017 – 1 mês. 

Trabalhou 17 anos como Adjunta de Chefe de loja  - LIDL, Tondela  - 07/1998 a 02/2016; 

Encontra-se a frequentar o Curso Técnica Especialista em Comércio  - Centro de Emprego 

e Formação Profissional, Viseu – 01/2017 

Está atualizada a nível de SNC, não tem referência de PHC; 

Utilizadora independente em Inglês – frequenta o Wallstreet Institute, utilizadora básica 

de Francês e Espanhol. 

A candidata poderá apresentar vícios, parece reunir algumas competências fundamentais 

para o cargo, poderá ser uma opção.  

 

  

 


