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Curriculum Vitae 
 

 

 

Nome Antunes, Mónica Sofia Matias 

Morada Rua do Castelo, nº 12, 6300-160, Guarda, Portugal 

Telemóvel   961246907 

Correio electrónico m.sof.antunes@hotmail.com 
  

Nacionalidade Portugal 
  

Data de nascimento 18/06/1997 
  

Sexo Feminino 
  

Área funcional Área animal 
  

  

Formação académica    Finalista em Ciência e tecnologia animal no ano letivo 2019/2020 
  

Principais disciplinas • Biologia celular e histologia animal 

• Anatomia e fisiologia animal I e II 

• Infecciologia e imunologia 

• Nutrição animal 

• Reprodução animal 

• Controlo e profilaxia de parasitoses 

• Apicultura, espécies alternativas e parques zoológicos 

• Alimentação e tecnologia dos alimentos para animais 

• Aquacultura e recursos piscícolas 

• Bem estar animal 

• Laboratório em ciência animal 
 

Estabelecimento de ensino 
 

Escola Superior Agrária de Viseu 

Nível de ensino 
  

Licenciatura 

 

    Formações 
académicas 

 
 
 

 
 

 

• Presença na VII Internacional Conference - Organizado pelo Núcleo de 
Espécies exóticas, silvestres e selvagens da Aefmv no ano letivo 
2017/2018 

• Participação na semana rural na ESAV realizado pela Associação de 
estudantes em conjunto com os núcleos no ano letivo 2018/2019 

• Presença na XI Jornadas da ASPOC no ano letivo 2019/2020 

• Partiticipação no Fórum nacional de apicultura no ano letivo 2019/2020 

• Participação no III Congresso nacioal das escolas superiores agrárias nos 
ano letivo 2019/2020 

 

Aptidões e competências 
pessoais 

 

  

Língua materna Português 
  

Outra  língua Inglês 
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Auto-avaliação  Compreensão Conversação Escrita 

Nível europeu (*)  Compreensão 
oral 

Leitura Interação oral Produção oral  

Língua   Bom  Bom   Intermédio  Intermédio  Bom  

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

  

Aptidões e competências 
sociais 

  

Membro da Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Pêra do Moço 

  

Aptidões e competências de 
organização 

• Membro do departamento pedagógico da Associação de Estudantes da 
Escola Superior Agrária de Viseu no ano 2017/2018 

• Vogal do Núcleo de estudantes de Ciência Animal na ESAV no ano letivo 
2017/2018 

• Presidente do Núcleo de estudantes de Ciência Animal na ESAV no ano 
letivo 2018/2019 

• Secretária do Núcleo de estudantes de Ciência Animal na ESAV no ano 
letivo 2019/2020 

• Representante de turma nos anos letivos 2017/2018, 2018/2019 e 
2019/2020 

 
  

Aptidões e competências 
técnicas 

• Produção Animal 

• Transformação de produtos de origem animal 

• Biotecnologia ligada a ciência animal 

• Melhoramento genético 

• Melhoramento ambiental 

• Jardins Zoológicos 

• Parques biológicos 

• Caça e pesca 

• Investgação em ciência animal 

• Produção de alimentos para animais 

• Produção e comercialização de produtos veterinários e agro-pecuários 

• Investigação na área de saúde animal e humana 

• Controlo laboratorial de segurança alimentar 

• Controlo da sanidade animal 

• Comportamento e Bem estar animal 
  

Aptidões e competências 
informáticas 

 
 
 

• Programação em Visual Basic 

• Spss 

• Qcad 

• Excel, Word, PowerPoint 

Aptidões e competências 
artísticas 

 

Atividades rítmicas expressivas em 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 

Carta de condução 
                                                         

Carta de condução categoria B 

 


