Curriculum Vitae
Europass
Informação pessoal
Apelido(s) / Nome(s)
próprio(s)

Correio(s) electrónico(s)

Lança de Oliveira, Carlos Bruno

carlosbrunooliveira@gmail.com

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

25.10.1974

Sexo

Masculino

Experiência profissional
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
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Desde 2010
Director Técnico
De forma genérica, dirigir o estabelecimento, assumindo a responsabilidade pela programação de
actividades e a coordenação e supervisão de todo o pessoal, atendendo à necessidade de estabelecer
o modelo de gestão técnica adequada ao bom funcionamento do estabelecimento.
De forma concreta, assegura e promove a colaboração com os serviços sociais de outras instituições
ou entidades; coordena a estrutura administrativa de forma a permitir uma gestão da instituição de
maneira eficaz; estuda e define normas gerais e regras de atuação, concebendo instrumentos de
apoio técnico; estuda, organiza e gere as atividades da instituição, segundo a legislação em vigor, os
planos estabelecidos, a política adoptada e as normas e regulamentos existentes; participa nos
processos de admissão e acolhimento de novos utentes na instituição; coordena a gestão dos
recursos humanos; gestão dos serviços, assumindo a responsabilidade pela sua organização,
planificação, execução, controlo e avaliação; planeamento da contratação e utilização da forma mais
conveniente da mão-de-obra, equipamento, materiais, instalações e capitais; procede à análise de
problemas sociais directamente relacionados com a instituição e consequente resolução; colabora na
determinação da política da instituição, nomeadamente na elaboração de instrumentos de gestão;
colabora na fixação da política financeira e exerce a verificação dos custos.
Larpal, Sociedade de Prestação de Serviços, Lda. – Rua do Aviário nº4, Lagoinha 2950-064 Palmela
Casa de Repouso / Lar de Idosos
De 2004 a 2010
Director de Recursos Humanos
- Coordenar e acompanhar a gestão administrativa dos RH (contratos, salários, processos
disciplinares, processos em tribunal, etc.);
- Proceder ao diagnóstico interno, a fim de identificar as necessidades formativas;
- Implementar e controlar modelos de gestão de competências, de avaliação de desempenho, e
proceder análise e descrição de funções;
- Elaborar relatórios de rotatividade, custos e indicadores de desempenho;
- Conceber e implementar metodologias e mecanismos de comunicação interna;
- Contribuir para uma contínua melhoria dos processos;
- Organizar e implementar formação inicial e contínua dos colaboradores
Larpal, Sociedade de Prestação de Serviços, Lda. – Rua do Aviário nº4, Lagoinha 2950-064 Palmela
Casa de Repouso / Lar de Idosos
Desde 2013
Formador de Informática
- Planeamento e desenvolvimento da formação e seu manual
- Aplicação da formação
- Avaliação de desempenho dos formandos
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Nome e morada do empregador

Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

IPME – Instituto PME Formação, SA
Centro de Negócios Ideia Atlântico, Cx. 022
4719 – 005 Braga
IPME – Instituto PME Formação, SA
De 2002 até 2007
Formador de Informática
- Planeamento e desenvolvimento da formação
- Aplicação da formação
- Avaliação de desempenho dos formandos
Significado, Avenida Marquês de Tomar, nº 44, 2º Andar - 1069-189 Lisboa
Significado – Consultoria, Formação e Informática, Lda.
De 1998 até 2006
Consultor / Formador de Informática
- Planeamento e desenvolvimento da formação
- Aplicação da formação
- Avaliação de desempenho dos formandos
Instituto de Informática da Solidariedade – Tagus Park, Porto Salvo
Ministério do Trabalho e da Solidariedade
De 2001 a 2003
Professor de Informática de 2º e 3º ano da disciplina Sistemas de Exploração, do curso Técnicos de
Informática
- Planeamento de aulas
- Leccionação de aulas
- Processo de avaliação
Escola Profissional SISEP
SISEP- Sindicato de Seguros de Portugal
De 2002 a 2003
Formador de Informática, do curso Instalação e operação de Sistemas Informáticos
- Planeamento de formação
- Aplicação da formação
- Processo de avaliação

Nome e morada do empregador

Centro de Formação Profissional de Aljustrel

Tipo de empresa ou sector

Instituto de Emprego e Formação Profissional

Educação e formação
Datas

2011

Designação da qualificação
atribuída

Pós-Graduação em Ciências Empresarias, ramo Gestão de PME

Principais disciplinas /
competências profissionais

Conhecimentos no domínio da Gestão que actuam como elementos de integração e compreensão da
complexidade organizacional e do papel que as várias atividades profissionais assumem no quadro
maior da organização e da profissão. Desenvolvimento de competências associadas à capacidade de
concepção, desenvolvimento e implementação de processos técnicos associados à atividade
quotidiana nas organizações em equipas multidisciplinares tendo por directriz a melhoria contínua, a
inovação e a eficaz resolução de problemas concretos, emergentes no desenvolvimento das
atividades das organizações.

Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
Datas

Escola Superior de Ciências Empresariais, do Instituto Politécnico de Setúbal
2010

Designação da qualificação
atribuída

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos

Principais disciplinas /
competências profissionais

Conhecimento nas áreas técnicas, administrativas e estratégicas da gestão de recursos humanos, de
modo a contribuir para a eficácia e sucesso das empresas / organizações
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Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
Datas

Escola Superior de Ciências Empresariais, do Instituto Politécnico de Setúbal
2002

Designação da qualificação
atribuída

Curso de formação Construção e Desenvolvimento de Páginas Web

Principais disciplinas /
competências profissionais

Conhecimento nas áreas técnicas de HTML, Javascript, Photoshop, Dreamweaver e Flash

Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
Datas

Significado – Consultoria, Formação e Informática, Lda.
2001

Designação da qualificação
atribuída

Curso de formação Implementing Microsoft Windows 2000 Professional and Server

Principais disciplinas /
competências profissionais

Conhecimento nas áreas técnicas de instalação e manutenção do sistema operativo

Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
Datas

Entidade promotora, Microsoft Corporation; entidade formadora, Rumos – Informática Profissional
2001

Designação da qualificação
atribuída

Curso de formação Microsoft Windows 2000 Network and Operation System Essentials

Principais disciplinas /
competências profissionais

Conhecimento nas áreas técnicas de instalação e manutenção de redes

Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
Datas

Entidade promotora, Microsoft Corporation; entidade formadora, Rumos – Informática Profissional
1997

Designação da qualificação
atribuída

Frequência do Curso de Engenharia de Informática de Gestão

Principais disciplinas /
competências profissionais

Implementação e análise de Sistemas de Informação, manutenção e operação de redes e
computadores, gestão de bases de dados, Engenharia de sistemas e programação.

Nome e tipo da organização de
ensino ou formação
Datas

Escola Superior de Tecnologia, do Instituto Politécnico de Setúbal
1996

Designação da qualificação
atribuída

- Curso de formação profissional de Formação Pedagógica de Formadores, que permitiu a emissão
do certificado de aptidão profissional de formador, CAP nº EDF 1263/97 DCR

Principais disciplinas /
competências profissionais

Conhecimentos relativos aos processos de avaliação aplicados à prática profissional de formadores;
utilização de técnicas de avaliação de competências profissionais; desenvolvimento de instrumentos
de avaliação de competências profissionais; competências que permitem a experimentação de um
processo de avaliação.

Nome e tipo da organização de
ensino ou formação

Entidade promotora: AERSET, Associação Empresarial da Região de Setúbal; entidade formadora:
Maria Glória Ramos, E.I.R.L.

Aptidões e competências
pessoais
Língua(s) materna(s)

Português

Outra(s) língua(s)
Auto-avaliação

Compreensão

Nível europeu (*)

Compreensão oral

Inglês

C2

Utilizador
experiente

Francês

B2

Espanhol

B2

Conversação

Leitura
C2

Utilizador
experiente

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

B2

Interacção oral

Produção oral

C2

Utilizador
experiente

C2

Utilizador
experiente

C2

Utilizador
experiente

Utilizador
independente

B1

Utilizador
independente

B1

Utilizador
independente

B1

Utilizador
independente

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

B2

Utilizador
independente

(*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)

Página 3/ 4

Escrita
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Aptidões e competências sociais

Aptidões e competências de
organização

- Espírito de equipa
- Boa capacidade de comunicação
- Bom relacionamento interpessoal
- Boa capacidade de liderança e decisão
- Sentido de responsabilidade e de organização

Aptidões e competências
técnicas

Formador certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional

Aptidões e competências
informáticas

- Domínio do software OfficeTM
- Conhecimentos de aplicações gráficas (Adobe IllustratorTM, Photo ShopTM, Corel DrawTM)
- Conhecimentos de sistemas operativos (WindowsTM, UnixTM, MS-DOSTM)
- Conhecimentos de linguagens de programação (PascalTM, C++TM)

Outras aptidões e competências
Carta de condução

Praticante de Cardio-Fitness
Carta de condução de veículos ligeiros (B) e motos (A)

no Workshop em “Psicologia do Luto – Lidar com Situações Delicadas”, com Certificado
Informação adicional -Participação
de Formação Profissional emitido pela Associação Portuguesa dos Profissionais do Sector Funerário
-Curso de formação profissional de Formação Contínua de Formadores, entidade formadora
Significado – Consultoria, Formação e Informática, Lda.
-Curso de formação de Desenvolvimento de Competências Pedagógicas, promovido pelo Instituto de
Informática e Estatística da Solidariedade
-Participação no II Workshop de Desenvolvimento de Competências Pedagógicas, promovido pelo
Instituto de Informática e Estatística da Solidariedade
-Curso de formação profissional de Sensibilização às Tecnologias de Informação e Comunicação,
promovido J. Lucena – Consultoria, Projectos e Serviços, EIRL
-Curso de formação para a criação de microempresas, projecto Europrise, promovido por parceria
entre Instituto de Emprego e Formação Profissional, Centro de Empresas e Inovação de Setúbal e
algumas das principais empresas da região

Anexos
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