1

Desenvolveu diversos projetos educativos no âmbito do risco
Perfil interessante para projeto podendo ser uma mais-valia,
e da prevenção. Tem também diversas presenças em áreas
Não seleccionada
mas não enquadrável.
como o voluntariado.

2

Perfil para a gestão de empresas e que mantém esse
interesse e orientação profissional. Já teve algumas
experiências profissionais na área tendo vontade de abraçar
novos projetos.

Bom perfil para projeto onde a componente de gestão é
valorizada.

Seleccionada

Filipe Silva
[Registo: 2023]

3

CET e Programador WEB

Formulário muito pouco desenvolvido.

Não seleccionada

2054

Tem na programação a sua área de eleição, demonstra ter
Perfil bem definido na área da programação, mas para além
conhecimentos na área, bem como experiências práticas em desta sua vocação a candidatura tem elementos insuficientes Não seleccionada
diversas empresas.
para análise.

2056

Um perfil com duas áreas importantes e que podem ter
complementariedade, nomedamente a atividade e interesse
Não seleccionada
social e o dominio das ferramentas de comunicação e web
design.

2057

4

2017

5

tem várias experiências e mais valias interessantes, já fez
voluntariado e tem várias experiências profissionais.

6

Os interesses do candidato passam por trabalhar em bairros
de habitação social, em projectos de luta contra a pobreza e
inserção laboral de desempregados no mundo do trabalho e
trabalhar na área da toxicodependência.

Pouca experiência no âmbito associativo ou profissional, no
entanto é muito concreto quanto a interesses profissionais.

Não seleccionada

2060

7

Experiência em associações, tendo assumido diversas
responsabilidades, desde a operacionalização de projectos a
funções de direcção. Recém-licenciado em Economia, está
ligado a projectos na área da Saúde.

Perfil para integrar no projecto. Discurso claro e coerente,
assim como experiências pessoais relevantes para o
desenvolvimento de projectos na área social.

Seleccionada

José Moura
[Registo: 2064]

8

Web-Designer , com experiência em várias empresas do
ramo.

Encontra-se a trabalhar, pelo que se exclui.

Não seleccionada

2072

9

O candidato tem participado em projetos de voluntariado e
apresenta a área financeira como da sua preferência.

O candidato apresenta a área financeira como a sua preferida
e através desta poderá colaborar, desenvolver projetos com Não seleccionada
as entidades

2089

10

Licenciada em Recursos Humanos, pretende desenvolver
projecto na área da educação, formação e acção social.

Menor intervenção em acções / projectos de voluntariado
que outros candidatos da mesma área (RH)

Não seleccionada

2090

11

Candidato pretende desenvolver a sua actividade no âmbito
das empresas com actividade industrial.

Perfil pouco desenvolvido pelo candidato, não clarifica nem
especifica aspetos importantes.

Não seleccionada

2092

12

Psicóloga Clínica, com experiência de voluntariado

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2106

13

Teve várias experiências profissionais na área das TIC,
nomeadamente em programação.

Tem grande interesse e vontade em continuar ligado à área
da programação, nomeadamente de jogos.

Não seleccionada

2071

Pedro Pinheiro
[Registo: 2008]

Eduardo Coturela
[Registo: 2006]

14

15

Envolvimento em iniciativas solidárias.

Perfil na área da comunicação, com ambição e vontade de
continuar a evoluir nesta área. Parece ser focado e
determinado, nesta perspetiva e de acordo com pequenos
estágios realizados poderá ser um bom elemento.

Não seleccionada

2094

Um perfil muito particular, demonstra grande paixão pela
já foi voluntário / agente em diversas iniciativas e projetos no natureza e em particular pelas aves. O candidato tem como
Não seleccionada
área do ambiente e preservação do meio ambiente.
ambição poder no projeto encontrar espaço para desenvolver
iniciativas na área do ambiente.

2032

16

Voluntária; abordagem académica/ profissional superficial.

Não seleccionada

2035

17

Demonstra capacidade de intervenção e participação cívica.
Interesse em participar em projetos que motivem o
Tem interesses e qualificações que podem ser uma mais-valia. Não seleccionada
desenvolvimento pessoal e humano.

2081

18

19

Psicóloga, com experiência de trabalho e voluntariado nas
IPSS.

Informação insuficiente.

Perfil interessante, mas similar a diversos candidatos na Área
Não seleccionada
da Psicologia.

2086

Informação insuficiente. Manifesta desejo de poder trabalhar Questionário muito pouco desenvolvido e é dificil perceber a
Não seleccionada
nas áreas artísticas.
real mais-valia que poderá oferecer.

2101

20

Licenciatura na Área da Gestão e Formação na Área do
Desporto.

Evidencia pró-actividade, bem como vontade de fazer um
projecto na área do empreendedorismo social.

Seleccionada

Leandro Gomes
[Registo: 2040]

21

Licenciado em Gestão. Experiência no treino desportivo.

Ambiciona trabalhar na área da Gestão. Formulário pouco
desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2062

22

Licenciada em Comunicação, com experiência de estágios
curriculares na área.

Pretende desenvolver um projecto social.

Não seleccionada

2073

23

Evidencia a prática e a pertença a diversos grupos de
formação formal e informal, tem tido diversas participações
ao nível do voluntariado, e tem interesses muito concretos,
nomeadamente no acompanhamento de jovens e na
prevenção de riscos.

Percurso muio coerente e marcado por uma forte
participação cívica. Demonstra um foco muito pertinente e
que pode ser útil no desenvolvimento de um projeto de
intervenção nesta área social.

Seleccionada

Carminda Filipe
[Registo: 2076]

24

Licenciado em Comunicação e com experiências de
voluntariado.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2079

25

Muito ativa e dinâmica, apresentando projetos e ideias para
desenvolver, em particular na área das relações públicas.

Uma candidata interessante para colocar no projeto, tem um
perfil ativo e interessante, pois, no seu percurso, teve
associada a diversos eventos.

Seleccionada

Joana Lemos
[Registo: 2103]

Eduardo Coturela
[Registo: 2006]

Ambição de ser empreendedora social, em particular no
desenvolvimento de projetos de reinserção social. Tem treino Com uma formação académica muito específica, tem uma
de competências para jovens e consultadoria de segurança. experiência muito interessante na área da reinserção social e
Participou de modo ativo em diversos programas associativos
demonstra forte ambição.
no ensino superior.

Seleccionada

Dora Carvalho
[Registo: 2140]

Eduardo Coturela
[Registo: 2006]

26

Eduardo Coturela
[Registo: 2006]

Eduardo Coturela
[Registo: 2006]

27

Experiência de quatro anos numa associação.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2068

28

Designer de produto. Procura trabalhar na áea da
Comunicação.

Em caso de desistência de um dos seleccionados, poderá ter
enquadramento se houver alguma instituição que pretenda
desenvolver um projecto concreto na área da comunicação.

Não seleccionada

2097

29

Tem tido uma participação cívica ativa, nomeadamente na
política e em projetos de voluntariado.

Pró-activo e assertivo. Será, de facto, um bom elemento
aproveitando o perfil de comunicação.

Seleccionada

Ana Tavares
[Registo: 2114]

30

Grande dinamismo na área do voluntariado. A educação
como área de preferência.

Procura projetos na área da educação que possam ser
interessantes enquanto estímulo de desenvolvimento
pessoal.

Não seleccionada

2117

31

Área da Psicologia, sendo voluntária com experiência no
atendimento ao público.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2151

32

Área da Educação.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2158

33

Candidata com experiência ao nível da formação. Esteve
também ligada ao recrutamento e seleção.

Candidata com experiências profissionais relevantes,
nomeadamente nas áreas da formação, recrutamento e
seleção. Tem competências na área dos recursos humanos.
Será de facto, uma mais valia para o processo.

Seleccionada

Janete Moreira
[Registo: 2063]

Luís Rebelo
[Registo: 2007]

34

Participação associativa no meio académico. Esteve envolvido
em iniciativas relevantes ao nível do ensino superior.

Perfil interessante para estar ligado a um novo projeto que
necessite de um agente dinâmico para que faça acontecer.

Seleccionada

Diogo Carvalho
[Registo: 2147]

Eduardo Coturela
[Registo: 2006]

35

Com várias experiências quer profissionais, quer de
voluntariado.

Apresenta diversos interesses, não apresenta um perfil ou
Não seleccionada
preferências claras naquilo que se refere a ideias ou projetos.

36

Interesse especfico pela temática das cidades, tais como a
reabilitação urbana dos centros históricos, acessibilidades, Um óptimo perfil para agarrar um projeto inovador. Tem um
habitação social, transportes e ambiente. Tem experiência percurso diversificado e valioso, nomeadamente nas áreas do
profissional no urbanismo e desenvolve trabalhos na área da
urbanismo e da comunicação.
comunicação.

37

Pretende desenvolver projecto na área do Design (Aplicações
Móveis)

38

39

Pedro Pinheiro
[Registo: 2008]

2161

Seleccionada

Filipe Mesquita
[Registo: 2166]

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2041

Evidencia extensa actividade académica e desportiva.

Tem perfil de "fazedor" sendo bom para implementar
projectos.

Seleccionada

Miguel Barros
[Registo: 2121]

Candidata com um perfil numa área particular, mas que não
apresenta as suas mais valias.

Candidatura pouco sustentada.

Não seleccionada

2162

Luís Rebelo
[Registo: 2007]

Eduardo Coturela
[Registo: 2006]

40

Licenciado em Economia e treinador de Basquetebol

Perfil dinâmico, procurando desenvolver um projecto de intraempreendedorismo.

Seleccionada

Pedro Salazar
[Registo: 2053]

41

O interesse da candidata neste programa é o seguinte: "Papel
Um perfil com integração dificultada devido ao portfolio das
da Educação no Direito do Consumidor: análise prática”.
entidades. A combinação do direito com a educação e a
Não seleccionada
Destaca-se a componente social. Indica a consultadoria
solidariedade torna este perfil interessante.
jurídica a uma IPSS como uma opção interessante.

42

Licenciado em Engenharia, participa numa Associação tendo
em vista a manutenção das tradições da Aldeia onde reside.

Candidatura bem desenvolvida. Ligação ao trabalho
voluntário. Perfil muito dinâmico e pró-activo.

Seleccionada

Rui Carneiro
[Registo: 2153]

43

CET e Experiência como Programador / Sotfware Developer

Formulário pouco desenvolvido, ambicionando trabalhar na
área de formação.

Não seleccionada

2075

44

Sem elementos suficientes para avaliação.

Sem elementos suficientes para avaliação.

Não seleccionada

2181

45

Tem um projeto próprio de fotografia, demonstra atitude,
proatividade e grande ligação com as áreas do design e da
fotografia.

Parece muito focado e com uma identidade profissional já
bem vincada, de qualquer modo, tem um formulário pouco
desenvolvido.

Não seleccionada

2104

46

poucas referências, no entanto, refere o seu desejo e
interesse em conseguir ter um negócio por conta própria

Questionário pouco desenvolvido que permita aferir a
qualidade da candidatura.

Não seleccionada

2135

47

Actividades relacionadas com a Fisioterapia e a Reabilitação
Psicomotora.

Bom perfil, com ideias claras, procurando um projecto na sua
área de formação (numa segunda linha de candidatos Não seleccionada
suplentes).

2027

Algumas participações e iniciativas desenvolvidas em
Vontade de participar no projeto, com contributo ao nível da
contexto do voluntariado e da formação. Estágio realizado no
Não seleccionada
comunicação (área de formação).
âmbito curso de comunicação.

2047

Perfil com dois interesses distintos: a cosmética e o
socorrismo. Na perspetiva da estética parece ser alguem com
Não seleccionada
uma motivação e vontade relevante para poder ser integrada
numa organização da área.

2192

48

49

Várias participações ao nivel do voluntariado e com uma
experiência profissional.

50

Interesse particular pelas áreas da educação e formação.
Experiência profissional na área comercial e de recursos
humanos.

51

52

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares, não
permitindo aferir as suas reais mais valias em comparação
com outros perfis

Perfil excelente para este projeto. Tem competências ao nível
da programação e que são muito requisitadas nas
Experiência alargada e alguma específica, nomeadamente a
organizações. Poderá ser sem dúvida uma mais valia para o
programação. Interesses muito claros.
projeto, se bem enquadrado numa entidade onde possa
potenciar o seu conhecimento.

Perfil social com várias experiências no âmbito do
voluntariado.

Pode ser um perfil a equacionar para uma ONG ou
organização com um projeto de dinâmica social.

Luís Rebelo
[Registo: 2007]

2132

Não seleccionada

2082

Seleccionada

Igor Carrasco
[Registo: 2128]

Não seleccionada

2200

Pedro Pinheiro
[Registo: 2008]

Luís Rebelo
[Registo: 2007]

53

Área da Educação Social, tendo extensa experiência
internacional e nacional.

Boa candidatura, encaixando numa entidade que pretenda
promover um novo projecto na área social. Não reside na
NUT II Norte.

Não seleccionada

2195

54

Um percurso profissional rico e já com um vasto conjunto de
atividades realizadas, nomeadamente nas áreas das
organizações (recursos humanos).

Experiência relevante em contexto organizacionais, deste
modo pode ser uma mais valia para alguns projetos, até
porque tem uma experiência profissional rica na sua
diversidade.

Seleccionada

Daniela Fugas
[Registo: 2190]

Luís Rebelo
[Registo: 2007]

55

Tem várias experiências de voluntariado e manisfesta o
desejo de estar em programas/ iniciativas sociais.

Apresenta projetos sociais que a motivam sendo enquadrável
nas organizações.

Seleccionada

Cassilda Domingues
[Registo: 2217]

Pedro Pinheiro
[Registo: 2008]

56

Quer desenvolver a sua atividade na área do marketing.

Não consegue clarificar motivações e interesses, sendo dificil
Não seleccionada
enquadrar.

57

Tem participação efectiva em diversas iniciativas,
profissionais e académicas. Demonstra uma grande ligação
com as áreas do ambiente e a conservação.

Demonstra uma área de interesse muito relevante e
específica.

Não seleccionada

2034

58

Licenciado em Marketing e Comunicação, pretende
desenvolver um projecto que possa aplicar os seus
conhecimentos.

A incorporar pelo facilitador, numa empresa que pretenda
efectuar um re-branding .

Seleccionada

Nuno Pereira
[Registo: 2194]

2213

59

Sem experiência de trabalho, evidencia voluntariado sempre Encaixa-se num projecto que pretenda promover actividades
Não seleccionada
ligado a crianças.
para crianças.

2230

60

Tem uma experiência relevante em acções e projetos de
voluntariado. Interesse por áreas educativas, nomeadamente
a educação não formal e a animação de grupos.

Perfil associativo relevante, de qualquer modo, o perfil
académico não está de acordo com o projeto/ ideia a
desenvolver.

Não seleccionada

2165

61

Área da Formação: Gerontologia, demonstrando vários
trabalhos na área.

Perfil muito específico e de díficil enquadramento.

Não seleccionada

2085

62

Licenciada em Ensino de 1.º Ciclo, procura evidenciar no
formulário as competências desenvolvidas com as várias
actividades.

Perfil associativo relevante. Muito potencial para
desenvolvimento de projecto numa IPSS.

Seleccionada

Tânia Pereira
[Registo: 2116]

63

Voluntário em diversas áreas.

Perfil para projetos / iniciativas de âmbito sócio-educativo.
Desenvolveu diversas iniciativas e projetos em diversas áreas,
Não seleccionada
deste modo, pode ser um elemento diferenciador para
concretizar um projeto neste âmbito.

64

Partcipação em atividades e projetos na área da terapia da
fala.

Perfil técnico na área da terapia da fala. Revela como objetivo
Não seleccionada
e ambição estar ligada a esta área.

2245

65

Técnico Profissional de Design Gráfico.

Enfoca a sua participação como um projecto pessoal ("meu")
que quer desenvolver. Poderá não se enquadrar num
Não seleccionada
projecto "terceiro".

2247

2129

Luís Rebelo
[Registo: 2007]

Pedro Pinheiro
[Registo: 2008]

66

Poucos experiências profissionais, mas já fez estágios na área
turistica.

Enquadrável na área da hotelaria - a este nível pode ser
relevante -, mas projeto inexistente.

67

Interesse pelas áreas do marketing e marketing digital
aplicados às áreas da empresariais ou sociais.

68

Experiência no Turismo, procurando conciliar este com a
Oferta Cultural. Formulário pouco desenvolvido.

Questionário pouco desenvolvido que permita aferir a
qualidade da candidatura.

Não seleccionada

2236

69

Engenheiro Informático e presidente de uma associação
juvenil.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2239

70

Tem alguma experiência profissional e de voluntariado.

Ideias pouco concretas e desenvolvidas, não parece haver
maturação suficente para ser incluído no processo.

Não seleccionada

2251

71

Tem algumas experiências no mercado de trabalho ainda que
esporádicas. Tem conhecimentos na área informática.

Perfil pouco definido, tem formação nas áreas económicas e
sociais e mostra um claro interesse em criar a sua própria
Não seleccionada
empresa, aqui no entanto não é referido qualquer ideia.

2261

72

Experiência numa associação juvenil.

Apresenta mesma experiência do que outro candidato, mas
Não seleccionada
formulário menos desenvolvido. Ainda se encontra a estudar.

2269

73

Apresenta a área da saúde como a de eleição, tem várias
experiências profissionais sendo relevantes as de
enfermagem e de termalismo.

Perfil académico específico na área da saude. É nessa área
que apresenta as suas preferências.

Não seleccionada

2276

74

Engenheiro Informático com experiência de estágios em duas
grandes empresas.

Pretende desenvolver um projecto na área das TI,
especialmente na parte das aplicações móveis. Perfil muito
específico.

Não seleccionada

2044

75

Curso na área da hotelaria com experiências na área do
voluntariado.

Apenas enquadrável em projeto específico para hotelaria.

Não seleccionada

2304

76

O candidato é voluntário em diferentes causas. Está a
desenvolver uma ferramenta na área das TIC.

Um perfil a integrar no projeto. Tem perfil associativo e
participação cívica ao qual junta uma ideia clara para um
projeto concreto.

Seleccionada

João Silva
[Registo: 2042]

77

Engenharia Agrónoma, com experiência de voluntariado.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2045

78

Licenciado na área do Desporto.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2183

Não seleccionada

2204

Perfil interessante na área da comunicação, poderá ser util a
Não seleccionada
sua inclusão em projetos de comunicação.

2222

Pedro Pinheiro
[Registo: 2008]

79

A frequentar o 12.º Ano, apresenta algum trabalho na área
desportiva.

Formulário com informação muito reduzida.

Não seleccionada

2228

80

Pretende trabalhar na área da Educação, na área Tecnológica
e/ou das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2229

81

Técnico de Informatica (12.º Ano)

Formulário muito pouco desenvolvido.

Não seleccionada

2232

82

Experiência de voluntariado, valorizando a oportunidade de
conjugar a sua área de formação com o apoio a crianças.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2240

83

Voluntária em duas instituições.

Formulário pouco desenvolvido.

Não seleccionada

2255

84

Voluntária em alguns projetos. Tem tido uma participação
cívica ativa.

Perfil muito interessante. Jovem com diversas experiências
formativas (formais e informais).

Seleccionada

António Afonso
[Registo: 2279]

Eduardo Coturela
[Registo: 2006]

85

Tem tido várias participações ao nível do voluntariado e do
associativismo.

Um perfil muito interessante, assente numa ideia de negócio
nas área das TIC (desenvolvimento de uma plataforma),
necessidade de colocar jovem num projeto onde possa dar
expressão ao seu projeto.

Seleccionada

Daniel Andrade
[Registo: 2280]

Luís Rebelo
[Registo: 2007]

86

Optmetrista, pretende desenvolver projecto nessa área.

Perfil muito específico, tendo o desejo deter o seu próprio
projecto.

Não seleccionada

2297

87

Pós-Graduada em Marketing, com experiência associativa na
Universidade.

Perfil demonstra dinamismo da candidata, sendo bastante
comunicativa. Suplente, podendo ser repescada por algum
dos facilitadores no caso de hever alguma Instituição em
concreto que procure este perfil.

Seleccionada

Tânia Ferreira
[Registo: 2298]

88

Licenciada em RH, desenvolveu como voluntária, um manual
de acolhimento para uma CM.

Perfil interessante, mas similar a diversos candidatos na área
dos Recursos Humanos. Exclui-se pela necessidade de ter
Não seleccionada
outros perfis académicos diferentes tendo em conta as
necessidades das organizações.

2099

89

Licenciado em Tecnologias de Comunicação e Multimédia.
Tem uma vasta experiência profissional.

Enfoca a sua participação como um projecto pessoal ("meu")
que quer desenvolver. Poderá não se enquadrar num
Não seleccionada
projecto "terceiro"

2152

Experiência na área da dança, tendo um vasto percurso nesta Um perfil muito original que fará sentido entrar se aparecer
área. Pretende continuar a investir nesta área com a
solicitação de projeto/ empresa nesta área, pois, se assim não Não seleccionada
possibilidade de desenvolver projetos associados.
for, será dificil de enquadrar.

2170

90

91

Licenciado e bombeiro voluntário. Promoção de projecto
ligado à prática de exercício físico.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2172

Luís Rebelo
[Registo: 2007]

92

Sem experiência no associativismo ou voluntariado. Não
esclarece intenções nem ideias.

Candidato com informação disponivel reduzida.

Não seleccionada

2256

93

Pretende prosseguir os seus estudos na área da música, tem
interesse em desenvolver projetos nesta área.

Não apresenta evidências de atividades realizadas. Não tem
experiência associativa ou de voluntariado.

Não seleccionada

2262

94

Experiência profissional na área da formação, assim como
voluntário na Associação Académica da Universidade.

Área de formação (Eng. Civil) procurando projecto próprio ou
empresa para prosseguir na carreira. Perfil muito específico Não seleccionada
face a oportunidades apresentadas.

2332

95

Este candidato é o lider de uma associação juvenil que tem
por ambição proporcionar melhores condições lúdicas e
pedagógicas a crianças e jovens.

Este candidato mostra ter uma vocação e orientação muito
clara, está a dinamizar uma associação e tem a mais valia
profissional de ter conhecimentos sobre música.

Não seleccionada

2013

96

Experiência profissional e associativa em vários países. Perfil
académico muito interessante.

Ideias muito claras e com grande potencial para integrar o
projecto.

Seleccionada

Jurga Miksyte
[Registo: 2039]

97

Área da Engenharia Agrónoma, com experiência de monitora
em campos de férias.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2051

98

Área da Psicologia, com preferência pela Gestão de RH.
Desenvolvimento de projecto na área da sexualidade.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2059

99

Formação em marketing , estando ligado à área do
empreendedorismo social.

Bom perfil para desenvolvimento de projectos em empresas
(Start-Ups ).

Seleccionada

Paulo Coelho
[Registo: 2061]

100

Formada na área dos RH, com experiência profissional.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2069

101

Meste em Direito, com actividade de voluntariado.

Preferência de trabalho na área de RH.

Não seleccionada

2080

102

Vasta experiência em associações e como voluntário.

Perfil muito interessante para desenvolvimento de projectos,
na área da multimédia e do audiovisual.

Seleccionada

Tiago Santos
[Registo: 2087]

Luís Rebelo
[Registo: 2007]

103

Pós-Graduado em RH (vasta experiência profissional no
retalho).

Economia Social é a sua paixão, tendo demonstrado um
enorme vontade de desenvolver novos projectos.

Seleccionada

Ricardo Belchior
[Registo: 2091]

Pedro Pinheiro
[Registo: 2008]

104

Licenciada em Enfermagem, com experiência na área
(Cuidados Médicos), assim como operadora de Call Center no
ramo bancário. Está envolvida em equipa que promove uma
Incubadora Social.

É uma mais valia para a organização.

Seleccionada

Soraia Oliveira
[Registo: 2093]

Pedro Pinheiro
[Registo: 2008]

Luís Rebelo
[Registo: 2007]

Eduardo Coturela
[Registo: 2006]

105

Percurso interessante, descrevendo de forma muito
interessante as suas expectativas.

Perfil claro, tem um interesse particular na criação do seu
próprio negócio, mas também manifesta o interesse em
Não seleccionada
começar por conseguir ganhar experiência e estar com outros
participantes, de modo a ganhar mais experiência.

2173

106

São referidas algumas experiências associativas.

Perfil pouco claro. O formulário demonstra e apresenta
pouco, no que diz respeito a formação, ideias e motivações
concretas. Apresenta-se como um apaixonado pelo
empreendedorismo.

107

Perfil de empreendedor, estando a concluir a Licenciatura em
Gestão.

Pretende desenvolver um projecto de empreendedorismo
pessoal.

Não seleccionada

2233

108

Liecnciada na área da Comunicação, já trabalhou em diversas
entidades públicas.

Excelente formulário, apresentando o seu perfil e as
competências desenvolvidas ao longo do seu percurso.

Seleccionada

Rita Polido
[Registo: 2252]

109

A candidata tem um perfil diferenciado e numa área que
A candidata tem vindo a desenvolver várias actividades
pode ser de interesse ao projeto, neste modo fica
profissionais na área da comunicação. Pretende desenvolver referenciada como muito interessante, de qualquer modo e a Não seleccionada
conteúdos multimédia.
ter em conta, é o facto, de estar ao abrigo de um estágio
profissional no IEFP.

110

Bolseiro de Investigação durante cinco anos, com experiência
internacional em instituições de renome.

Desenvolvimento de projecto inovador.

Seleccionada

Narciso Soares
[Registo: 2292]

111

Licenciado em Engenharia, com extensa formaçao musical.

Quer desenvolver projectos na área musical.

Não seleccionada

2300

112

Não especifica muito sobre a sua vida profissional, não tem
nenhuma participação em acções de voluntariado.

Difícil de avaliar devido à escassa informação.

Não seleccionada

2302

113

Algumas participações em associações desportivas. Já teve
várias ocupações profissionais, mesmo que muitas delas
pontuais.

Perfil um pouco ambíguo e tendo em conta este questionário
é dificil compreender uma área de actuação onde o candidato Não seleccionada
pudesse ser uma efectiva mais valia.

2313

114

Sem experiência no voluntariado.

Perfil pouco completo, a ideia apresentada está pouco de
acordo com o perfil do candidato.

Não seleccionada

2286

115

Candidata pretende desenvolver a sua atividade no âmbito da
economia social.

Perfil pouco desenvolvido pela candidata, não clarifica nem
especifica aspetos importantes, não dá qualquer indicação
sobre interesses e áreas a desenvolver.

Não seleccionada

2067

116

Perfil específico e não apresentada outras áreas.

Perfil a equacionar caso haja algum projeto nesta área
particular.

Não seleccionada

2274

117

Tem experiências em áreas sociais e educativas ao nível do
voluntariado.

Pode ser um perfil a equacionar no âmbito de um projeto
ligado à reabilitação, pois para outras áreas este será um
perfil que acrescente pouco.

Não seleccionada

2307

Não seleccionada

2177

Eduardo Coturela
[Registo: 2006]

2275

Pedro Pinheiro
[Registo: 2008]

118

Experiência de trabalho muito diversificada, desde o
atendimento público ao apoio à Gestão.

Perfil de "fazedora" de coisas, sendo uma óptima escolha
para uma entidade que queira pensar um projecto novo.

Seleccionada

Paula Brito
[Registo: 2130]

119

12.º Ano com experiência de trabalho ao nível do design,
procurando algo na área de multimédia.

Formulário pouco desenvolvido face a perfis similares.

Não seleccionada

2316

120

Perfil pouco substantivo.

Pouco enquadrável.

Não seleccionada

2305

121

Não avaliada

2308

122

Não avaliada

2315

123

Não avaliada

2074

124

Não avaliada

2284

125

Não avaliada

2321

126

Não avaliada

2324

127

Não avaliada

2331

128

Não avaliada

2333

129

Não avaliada

2345

130

Não avaliada

2350

131

Não avaliada

2355

132

Não avaliada

2359

133

Não avaliada

2364

134

Não avaliada

2327

135

Não avaliada

2065

Pedro Pinheiro
[Registo: 2008]

