
Informação pessoal

Apelido / Nome próprio TEIXEIRA, Fernando Filipe

Morada Rua Coronel António H. M. Soares nº 17   7800-283 Beja - Portugal

Telemóvel (+351) 969034966

Correio electrónico fernandofilipeteixeira@gmail.com

Página pessoal http://www.ffteixeira.net

Nacionalidade Portuguesa

Data de Nascimento Maputo, 14 de Agosto de 1977

Sexo Masculino

Experiência profissional

FORMADOR Julho 2011 ao Setembro 2011

Formador de Tecnologias de Informação e Comunicação do curso EFA B3 Operador/a Florestal, com a 

duração de 100 horas. 

Responsável pela elaboração de materiais e ministração de competências básicas para trabalhar com o 

computador. Conteúdos focados no domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação, mais 

concretamente à sua aplicação prática essencial a uma melhor inserção social e profissional do adulto.

Associação de Defesa do Património de Mértola -ADPM – Mértola, Portugal

GESTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS E REDES Junho 2006 ao presente

Perfil de polivalência. 

Funções focadas na gestão de empresa, com a elaboração de relatórios mensais respeitantes à evolução 

do negócio da entidade empresarial.

Responsável por todas as tarefas de apoio aos utilizadores, gestão da rede de computadores e aplicação 

de boas práticas no uso dos recursos de TI. Suporte aplicacional aos softwares implementados à medida 

da empresa, e gestão dos projectos tecnológicos. 

Encarregado por instalar, dar suporte, e manter servidores e outros sistemas, como capacidade de 

responder a indisponibilidades de serviços e outras operações relativas a actividade da empresa. 

Toyota – José Cândido Chícharo & Filhos, Lda. Beja, Portugal

WEB DEVELOPER Novembro 2005 ao presente

Serviços dedicados ao desenvolvimento de aplicações, desde o contacto com o cliente até à formação dos 

mesmos, passando pelo processo de análise, gestão do projecto, implementação, alojamento e 

manutenção.

Trabalhador   Independente  
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CONSULTOR T.I. Novembro 2000 ao presente

Assistência técnica, prestação de serviços de análise de custos e impacto económico, avaliação, 

implementação e manutenção de sistemas informáticos. Suporte ao cliente (funcional e técnico).

Trabalhador   Independente  

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Outubro 2009 – Agosto 2011

Profissional responsável pela Secretária, como suporte helpdesk aos professores, alunos e funcionários 

através da aplicação de boas práticas no uso dos recursos de T.I. 

Encarregado por instalar, dar suporte, e manter servidores e outros sistemas, como responder a 

indisponibilidades de serviços e outros problemas.

Implantação e manutenção de projectos tecnológicos servidor dados, ERP - Enterprise Resource Planning 

e arquivo digital. Profissional responsável pela manutenção dos laboratórios de informática.

Escola Secundária com 3º Ciclo D. Manuel I – Beja, Portugal

DOCENTE DE INFORMÁTICA Outubro 2009 – Agosto 2011

Docente das disciplinas de Programação e Sistemas de Informação, do Curso Profissional de 

Programação de Sistemas Informáticos, como de Tecnologias de Informação e Comunicação dos Cursos 

Profissionais (Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos( alunos com necessidades especiais) e 

Técnico de Energias Renováveis.) 

Docente das disciplinas Sistemas Digitais e Arquitectura de Computadores e de Instalação e Manutenção 

de Equipamentos Informáticos do Curso Profissional Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos. 

Docente nas Formações modular (adultos) no Centro Novas Oportunidades da Escola D. Manuel I.

Responsável pela elaboração de materiais e ministração de competências.

Escola Secundária com 3º Ciclo D. Manuel I – Beja, Portugal

FORMADOR Outubro de 2008 ao Setembro 2009

Funções no campo da educação e formação de adultos com problemas neuromotores e afins do Curso de 

Técnico de Informática – Sistemas (Nível 3).

Responsável pela preparação de materiais como do grupo para o mercado de trabalho, atribuindo 

competências para a gestão de parques informáticos, deste a instalação, manutenção, passando pela 

configuração, operação com aplicações inclusive desenvolvimento de aplicações. 

Centro de Paralisia Cerebral de Beja – Beja, Portugal

COLABORADOR DO PROGRAMA INATEL_NET PARA TODOS Março de 2008 – Outubro 2008

Responsabilidades na manutenção operacional do sistema informático, organização e monitorização do 

espaço, apoio a todas as dificuldades dos utilizadores externos a organização, incluindo promoção e 

formação no sentido de transmitir conhecimentos básicos de Internet. 

Programa destinado a todas as faixas etárias, em especial, aos cidadãos com mais de 60 anos e as 

crianças com 5 anos de idade.

Fundação Inatel - Instituto Nacional de Aproveitamento dos Tempos Livres - Beja, Portugal
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Educação e formação

LICENCIATURA EM ARQUITECTURA 2009 ao presente

A formação vocacionada para o domínio do Projecto de Arquitectura e a sua interacção com o meio urbano 

e com a paisagem. Capacidade de projectar através do desenho. 

Competências para o desenvolvimento do projecto de arquitectura. 

Domínio das técnicas e processos construtivos.

Universidade de Évora

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA 2005 – 2007

Consolidação dos conhecimentos em Ciências de Engenharia Informática.

ESTIG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja

BACHARELATO EM INFORMÁTICA DE GESTÃO 1999 – 2005

Desenvolvimento de competências gerais em diversas vertentes como conhecimento teórico, 

conhecimento técnico-profissional designadamente, capacidade para sintetizar e analisar dados, 

desenvolver experiências científico-tecnológicas e resolver problemas no âmbito da área de informática. 

Capacidade para trabalhar em equipa, sentido de responsabilidade e ética profissional, capacidade de 

comunicação.

ESTIG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja

Competências informáticas

Tecnologia Conhecimentos Experiência

Sistema Operativo / Software Microsoft Windows Muito bom Muita

Sistema Operativo / Software Gnu/Linux - Unix Muito bom Muita

Gestão SGBD (Mysql / Postgres / Microsoft SQL) Bom Muita

Administração de Sistemas e gestão Redes de Computadores Muito Bom Muita

Instalação e Configuração de hardware e Software informático Muito Bom Muita

Análise de Sistemas Muito Bom Muita

Administração Web Muito Bom Muita

Java / Ruby on Rails Bom Média

LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP) Bom Muita

IDE´s (Eclipse / NetBeans / Dreamweaver) Muito bom Muita

Microsoft Office / Openoffice.org Muito bom Muita

CMS (Drupal, Joomla e Wordpress) Muito Bom Muita

Virtualização (VirtualBox) Muito Bom Muita

Manutenção, segurança, solução de problemas em Windows e Linux Muito Bom Muita
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Aptidões e competências pessoais

LÍNGUAS

Português (língua materna)

Inglês

COMPETÊNCIAS SOCIAIS

Capacidade de comunicação interpessoal e relacionamento humano. 

Sentido de responsabilidade. Gosto por novos desafios.

COMPETÊNCIAS DE ORGANIZAÇÃO

Capacidade de liderança, organização, rápida aprendizagem e adaptação a novos conceitos. 

Grande rigor profissional na consecução de objectivos e cumprimento de prazos.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Competências no âmbito da Gestão de Projecto, análise de requisitos, análise funcional, análise de dados, 

desenho de arquitectura, desenho funcional, desenho de testes.

OUTRAS APTIDÕES E COMPETÊNCIAS

Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores/as Formação de Formadores/as em Igualdade de 

Oportunidades.

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS ARTÍSTICAS 

Desenho e música (guitarra).

CARTA DE CONDUÇÃO

Carta de condução, categoria B emitida a 10/12/1999 na DGV Santarém.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Situação militar resolvida, alistado em 06/10/1997 na Reserva Territorial nos termos da alínea (a) do nº do 

art. 66º do RLSM.

Apesar de frequentar periodicamente alguns cursos/acções de formação, sou fundamentalmente um 

autodidata e acredito numa formação contínua.
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