Posições Atuais
• Professora de Educação Física no Colégio de Santa
Doroteia
• Coordenadora do Departamento de Organização de
Competições da Federação Portuguesa de Lutas
Amadoras

Experiência Profissional

Paula Rodrigues
CV (short version)

Sou uma profissional de desporto com
excelentes competências de
comunicação, liderança e de gestão de
projetos e equipas.Tenho mais de duas
décadas de experiência com um registo
de sucesso no setor público, privado e
ONG’s, em ambientes, culturas e países
diversos.

Informações Pessoais
✉️ 2675-591 Odivelas
📧 paula.rodrigues@escdoroteias.info
🚗 Licença de condução B, B1

Idiomas
•
•
•
•
•
•

Português (nativo)
Inglês (Excelente - C1)
Francês (Excelente - C1)
Espanhol (Bom - B2)
Alemão (Bom - B2)
Italiano (Suficiente - A2)

Referências

• 25 anos de experiência na área do Ensino da
Educação Física e Desporto nos contextos público e
privado (1993 - 2014; 2017 - presente)
• 25 anos de experiência de coordenação de Projetos
no âmbito do Desporto Escolar (1993 - 2014; 2017 presente)
• 25 anos de experiência como Professora de
Atividades no âmbito do Fitness e do Meio Aquático
em contexto regular e em contextos de populações
especiais (1993 - 2014; 2017 - presente)
• Assistente Administrativa Escolar na Schulgemeinde
Stammertal, Unterstammheim (Suiça) (2016/2017)
• Assistant Logistics Manager na Angst & Pfister AG,
Embrach (Suíça) (2014 - 2015)
• 14 anos de experiência na área da coordenação e
dinamização de eventos desportivos outdoor (2000
– 2013)

Formação Académica e Profissional
• Licenciatura em Educação Física e Desporto (1994)
• Faculdade de Motricidade Humana
Universidade de Lisboa
• TELC - Deutsch Zertificat (2016)
• Nível B1
• Nível B2

Competências Informáticas
• Conhecimento avançado do software MS Office na
ótica do utilizador
• MS Word
• MS Excel
• MS PowerPoint
• MS Outlook
• Utilização avançada da internet como ferramenta de
comunicação, investigação e pesquisa

• Pedro Silva – Presidente da F. P. Lutas Amadoras – 96 714 77 55 – presidente@portugal-wrestling.org
• Fernando Vieira –Diretor do Instituto Universitário Piaget de Almada – 96 554 72 34 –
fernando.vieira@almada.ipiaget.pt

