
 

 

 

 

 

 

 

Lúcia Lopes 
SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL 

 

FORMAÇÃO 

 

Diploma de técnico superior de turismo – Liceo Vincent 

d’Indy, Privas (França) 
[Em curso] 

 

 

PERFIL 

Data de nascimento :  
12 de março de 2001 
 

Nacionalidade :  
Portuguesa 

 

Morada :  
2 bis Avenue Saint-Exupéry 
Bâtiment A, Appartement 9 

07000 Privas, França 

 

 

CONTACTO 

Telemóvel : 
+33770400682 
 

E-mail : 
luciamlopesr@gmail.com 

 

 

IDIOMAS 

Português : lingua materna 

Francés : bilíngue 

Espanhol : nivel médio 

Inglês : nivel médio 

 

 

 Realização de uma investigação no decurso da formação 
[Novembro 2019] 

• Elaboração de um questionario sobre a presença de 
italionos em Ardèche 

• Distribuição do questionario 

 

Elaboração de um evento desportivo no decurso da 

formação 
[Setembro 2019 – Outubro 2019] 

• Criação de um evento para a câmara municipal de 
Privas (França) 

• Receção dos participantes 
 

 

12° ano (literatura) - Liceu Xavier Mallet, Le Teil (França) 
[Setembro 2016 – Julho 2019] 

 

ANTECENDENTES PROFISSIONAIS 

 

Preparadora de encomendas – XPO Supply Chain Sud 

France, Montélimar 
[Julho 2019 - Agosto 2019] 

• Preparação de encomendas 

• Paletização 

• Condução de empilhador elétrico 

• Empacotamento e etiquetagem 

 

 

COMPETENCIAS INFORMÁTICAS 

• Word, Excel, Power Point 

• Internet 

• Correio eletrónico 

• Apidae Tourisme 

 



 

Exmo(s). Senhor(es) / Exma(s). Senhora(s), 

O meu nome é Lúcia Lopes, tenho 18 anos e estou a tirar um curso de turismo no liceu 
Vincent d’Indy de Privas em França.  

No decurso dos meus estudos devo realizar um estágio, sem remuneração, entre 4 de maio 

e 4 de julho de 2020 num país estrangeiro. Por isso, dirijo-lhe esta carta para lhe solicitar um 
posto como estagiária. 

Tenho por projeto trabalhar em Portugal, o meu país natal, e gostaria então de estagiar 
aqui. 

Seria uma grande oportunidade para mim poder acolher, aconselhar ou até mesmo guiar 
os clientes numa estrutura turística portuguesa para aprender um pouco mais sobre o 
mundo do turismo. 

Sabendo falar francês correntemente e tendo um bom nível de espanhol e inglês, poderei 
também acolher os turistas estrangeiros. 

No aguardo de contato, coloco-me à disposição para prestar melhores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Lúcia Lopes.  
 


