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HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Licenciatura em Terapia da Fala no Instituto Superior de Saúde do
alto Ave (ISAVE), com uma classificação final de 14 valores.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desde 
09/2018    

Desde 
09/2015

Terapeuta  da  Fala  na  Unidade  de  Serviços  Continuados  Domus  Fraternitas
Fundação de Solidariedade Social

Funções desempenhadas:

 Sessões na valência de Terapia da Fala (em regime de prestação de Serviços nos

vários pisos da Unidade: Média, Longa e Paliativos)

Terapeuta da Fala no Centro Clínico Educacional Personalizar

Funções desempenhadas: 

 Sessões na valência de Terapia da Fala (em regime de prestação de Serviços)

Licenciatura em Terapia da Fala 

Instituto Superior do Alto Ave (ISAVE)
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De 09/2011 a 
06/2015

Desde 
06/2006

Até 
03/2005

Assistente Administrativa no Hospital Narciso Ferreira – Misericórdia e Riba de Ave 

Funções desempenhadas: 

 Relatórios Médicos no departamento de imagiologia – Sala de Relatórios

Auxiliar de Acção Médica no Hospital Narciso Ferreira – Misericórdia de Riba de
Ave

Funções desempenhadas: 

 Auxiliar de acção médica 

09/2002 – 08/2003 1ª Escriturária na empresa Beafar, Lda.

Funções desempenhadas: 

 Responsável pelo serviço a clientes, responsável do serviço a fornecedores

nacionais  e  internacionais,  organização  de  transporte  de  mercadorias  –
importação, traduções francês/português e português/francês, contabilidade,
cobranças e secretariado.

01/2001 – 08/2002 1ª Escriturária na empresa Disnort, Lda.

Funções desempenhadas: 

 Responsável pelo serviço a clientes, responsável do serviço a fornecedores

nacionais  e  internacionais,  organização  de  transporte  de  mercadorias  –
importação, traduções francês/português e português/francês, contabilidade
(conceitos básicos), cobranças e secretariado.

04/1999 – 10/2000 Tribunal de trabalho de Vila Nova de Famalicão

Funções desempenhadas: 

 Secretariado, atendimento pessoal/telefónico e arquivo.

01/1998 - 12/1998 Infantário de Delães

Funções desempenhadas: 

 Auxiliar de Acção Educativa.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O  meu  percurso  académico  foi  composto  pelos  seguintes  Estágios
terapêuticos:

 Hospital de Braga – Serviço de otorrinolaringologia – ORL (com duração de dois
meses)

A intervenção terapêutica foi dirigida nas seguintes áreas:

· Laringectomia

· Voz 

· Disfonias

Este estágio foi concluído com uma classificação final de 17 valores.

 Centro Social e Cultural São Pedro de Bairro (com duração de dois meses)

Esta instituição dispõe de várias valências: Creche, Jardim de Infância, Centro de Dia,
Centro de Acolhimento Temporário/Lar de Jovens (crianças e jovens em situação de
risco) Lar de Idosos (demências), acompanhamento Social entre outros.

A intervenção terapêutica foi dirigida nas seguintes áreas:

· Disfagias

· Disartrias

· Apraxias 

· Surdez (Língua gestual Portuguesa)

· Motricidade orofacial

· Distonias

· Afasias

· Atraso global do desenvolvimento

· Atraso do desenvolvimento da linguagem (ADL)

· Perturbação fonológica/Perturbação fonética 

· Deglutição atípica/Deglutição adaptada

Este estágio foi concluído com uma classificação final de 15 valores.

 EsferaSaúde de Braga – Clinica Fisiátrica (com duração de dois meses) 

A intervenção terapêutica foi dirigida nas seguintes áreas:

· Disfagias

· Disartrias
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· Apraxias 

· Voz

· Gaguez

· Autismo 

· Afasias

· Motricidade Orofacial 

· Deglutição atípica/Deglutição adaptada

· Sigmatismo

· Perturbação da linguagem/Perturbação da comunicação

· Perturbação da leitura/Escrita

Este estágio foi concluído com uma classificação final de 15 valores.

 Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social, C.R.L – ACIP (com duração de dois
meses)

Esta instituição apoia famílias e grupos vulneráveis ou em situação de risco,
(crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos), com auxílio em contexto
escolar. 

A intervenção terapêutica foi dirigida nas seguintes áreas:

· Disfagias

· Disartrias

· Afasias

· Apraxias

· Motricidade orofacial

· Perturbação da linguagem/Perturbação da comunicação

· Perturbação da leitura/Escrita 

· Perturbação fonológica/Perturbação fonética 

· Apraxia

· Deglutição atípica/Deglutição adaptada

·

Este estágio foi concluído com uma classificação final de 15 valores.

 Associação  de  Paralisia  Cerebral  de  Braga  –  APCB  (semanalmente  durante
quatro meses)

Esta instituição  trabalha/cuida de crianças/adultos com Paralisia Cerebral e
outros síndromes neuromotores. 

 

A intervenção terapêutica foi dirigida nas seguintes áreas:

· Disfagias

· Disartrias
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· Apraxia

· Afasias

· Motricidade Orofacial

· Deglutição atípica/Deglutição adaptada

· Perturbação Global do desenvolvimento

· Perturbação da linguagem/Perturbação da comunicação

· Perturbação da leitura/Escrita 

 Este estágio foi concluído com uma classificação final de 15 valores.
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FORMAÇÃO EXTRA-CURRICULAR

 Curso  Prático  em  Disfagia  Orofaríngea  no  Adulto:  Da  Avaliação  Clínica  à

Intervenção pelo Instituto CRIAP.

Esta formação foi concluída, com uma classificação final de 17 valores.

 Formação contínua  de Aplicação de  Electroestimulação  pela  Escola  Superior  de

Tecnologias e Artes de Lisboa (A ESTAL) no âmbito do protocolo académico com o
centro Ensino Profissional Avançado e Pós-graduado (EPAP).

Esta formação foi concluída, com uma classificação final de 17 valores.

 Actualmente a frequentar:  Curso em Avaliação e Intervenção Multidisciplinar  nas

Demências. 

 Formação “ Consciência Fonológica” promovido pelo CISDEC – Centro Integrado de

Saúde, Desenvolvimento, Educação e Cultura.

 Workshop “Consciência Fonológica” promovido pelo CISDEC – Centro Integrado de

Saúde, Desenvolvimento, Educação e Cultura.

 Palestra  sobre  o  autismo  e  o  Son-Rise  Program  promovida  pela  Associação

Portuguesa para Vencer o Autismo.

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Conhecimento de informática a nível  de utilizador – word, excel, sonho, primavera e
programas comerciais.

Francês falado e escrito.

Algum conhecimento de Espanhol e Inglês. 

Carta de condução B.    

Viatura própria. 
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