
 

 

 

FILIPA DE MELO 
E PEDRO 
Auxiliar de Veterinária 
 

Perfil 

A minha grande motivação são 
os animais e os desafios que 
estes proporcionam. Sou uma 
pessoa trabalhadora, lutadora 
e com vontade de aprender, 
estando à procura de novos 
desafios. Gosto de trabalhar 
em equipa, sou organizada e 
tenho boas capacidades de 
comunicação e de solução de 
problemas. Tenho flexibilidade 
de horário, veículo próprio e 
disponibilidade para viajar. 
 

Dados/Contactos Pessoais 

Nacionalidade: 
Portuguesa 
 
Data de nascimento: 
06 de janeiro de 1992 
 
Carta de condução: 
B1 
 
Contactos telefónicos: 
239 533 216 
967 209 443 
 
E-mail: 
pipap_6@hotmail.com 

 
Site: 
https://www.linkedin.com/in/
filipamelopedro/ 

 

 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

Master Distância, Lda - Coimbra 
Julho 2019 – Junho 2020 

Auxiliar de Veterinária 

• Prestar assistência ao Médico Veterinário nas tarefas de assistência 
clínica, diagnóstico, urgências e intervenções cirúrgicas; 

• Preparar o material necessário para as diversas intervenções de 
diagnóstico e assistência clínica; 

• Manter operacional o espaço de laboratório, sala cirúrgica, farmácia, 
consultório e área de hospitalização; 

• Efetuar a preparação e contenção de animais em contexto de consulta, 
tratamentos, meios de diagnóstico e hospitalização; 

• Prestar cuidados de higiene aos animais; 

• Aconselhar a alimentação mais adequada a cada animal, atendendo às 
suas características; 

• Efetuar a limpeza e organização do espaço de trabalho; 

• Efetuar a gestão de stocks; 

• Estabelecer contactos comerciais com marcas e distribuidores; 

• Efetuar o atendimento e receção ao cliente; 

• Gerir a marcação das consultas; 

• Elaborar e preencher as fichas de clientes; 

• Cuidar temporariamente de animais de companhia; 

• Efetuar o atendimento ao público em loja de animais. 
Média final – 97,6% 
 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
Setembro 2015 – Maio 2017 

Pós-graduação em Engenharia do Ambiente na vertente Território e Gestão do 
Ambiente 
Média final - 12 valores 
 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
Setembro 2010 – Junho 2015 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente 
Média final - 12 valores 

FORMAÇÃO ADICIONAL 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
Fevereiro 2016 – Junho 2016 

Curso de Formação de Inglês do Quotidiano Avançado II 

https://www.linkedin.com/in/filipamelopedro/
https://www.linkedin.com/in/filipamelopedro/


 

 

 

 

 

 

Competências 

Linguísticas: 
Português – Língua materna 
Inglês – Nível C1 
Espanhol – Nível B1 
Francês – Nível A1 
 
Informáticas: 
Microsoft Office 
AutoCAD 
ArcGis 
WEAP 
ADMS-Roads 
TREM 
Skype 
Google Hangouts 
Outlook 
YouTube 
 

Atividades Extracurriculares 

V Encontro Nacional de 
Estudantes de Engenharia do 
Ambiente 
2014 
 

Voluntariado – Associação 
Agir Pelos Animais 
2012 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Nível C1  
Média final - 14 valores 
 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
Fevereiro 2015 – Junho 2015 

Curso de Formação de Língua e Cultura Espanholas II 
• Nível B1 

Média final - 20 valores 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Lojas Primark Coimbra – Colaboradora/Retail Assistant 
Setembro 2019 – Março 2020 

• Atendimento ao cliente (provadores e loja); 

• Venda de produtos; 

• Organização de artigos. 
 

Cinemas Nos Lusomundo Forum Coimbra – Colaboradora 
Fevereiro 2019 – Agosto 2019 

• Atendimento ao cliente (presencial); 

• Venda de produtos; 

• Receção de bilhetes; 

• Verificação do decorrer de sessões; 

• Confeção de pipocas; 

• Limpeza (posto de venda e salas). 
 

Telepizza Coimbra – Colaboradora/Pizzeira 

Janeiro 2019 – Junho 2019 

• Atendimento ao cliente (presencial e via telefónica); 

• Venda de produtos; 

• Confeção de alimentos; 

• Limpeza (cozinha e loja); 

• Realização de festas de aniversário para crianças (ajuda na confeção de 
pizzas, preparação de sacos de oferta, do espaço e do bolo). 

 

EH Con Canada (Earper Homestead Convention Canada) – Co-
diretora/Co-cordenadora das Equipas de Segurança e de Gestão de 
Riscos 

Setembro 2017 – Agosto 2018 

• Membro do Quadro de Diretores no comité de planeamento; 

• Colaboração na coordenação das equipas; 

• Elaboração dos horários das equipas; 

• Integração na equipa de segurança no local. 
 

Empresa Municipal Águas de Coimbra – Estagiária 

Agosto 2013 
• Trabalho de campo: inspeção de reservatórios de água; testes de 

controlo de qualidade da água; inspeção de canos de esgoto com uma 
câmara robô; verificação das condições de funcionamento da única 
ETAR da responsabilidade desta entidade; observação das condições 
para a população de fossas sépticas. 

• Trabalho de escritório: preenchimento de relatórios relativos a valores 
de qualidade da água; verificação das leis em vigor relativas a esta 
entidade. 


