CURRICULUM	
  VITAE	
  
1. DADOS PESSOAIS
Title (Mr. / Mrs. / Miss / Ms. /
Dir.)

Mr

Apelido

Fernando

Nomes

Daniel Sinamunda Fernando

Casa/Rua

2375

Cidade

Pemba

País

Moҫambique

BI

020402044937B

Nuit

131259778

Email

Sinamundadaniel@gmail.com

Telefone celular

843783781/875049821

2.EDUCAÇÃO
2016
2013

Daniel. S. Fernando
sinamundadaniel@gmail.c
om- Pemba em Natite

- Continuidade no nível medio a frequentar 12ª classe
Conclusão do nível Basíco na províncica de cabo delgado no distrito
de ancuabe na escola primária e secundária de metoro

3.FORMAÇÃO PROFISSIONAL
2016
- INEFP- Instututo nacional de emprego e formaҫão profissional- na aréa de Frio
e Climatizaҫão e Tendos aulas no tronco comum sobre HST e material de um
tecníco- A/C 70%, HST 32%, P.A 51%, R.B 50%, T.R 50%, D.E.S 60% P.O 60%,
M.E.A 60% e M.G 70%
2015
Bayport - serviҫos financeiros, na agencia de pemba, fui capacitado como um
agente de venda do Credito, onde tive uma semana de aulas teoricas e 3 semanas
de aulas praticas.– Noҫҫõe e Emprendorismo na Escola Secundária de Metoro
com objectivo de conhecer as regras e normas que noҫҫões exigem. – 13 valores
2015

- Fui formado nas seguintes aréa:
• Gestão de projécto ( Planificar, Preparaҫão, execusão/monitorar e
avaliar)- 70% teste final
•

Lideranҫa ( Autocrático, Democrático e Líberal)-70% texte final

•

HST ( Direitos e Deveres no empregado e empregador)-70% teste
final

Estes fora os cursos estabelecidos pela empresa Azul- consultória na cidade de
pemba.
- INFORMÁTICA (CPRD) – No centro provincial dos recursos digitais de pemba
Na óptica de utilizador : Word, Excel, PowerPoint, internet explorer, Facebook e

2015

Email
- Escola de conduҫão privada pemba – Pesado amador.

2014

- Fui formado na aréa de seguranҫa rodoviaria e primeiros Socoro, esta
formaҫão foi estabelecida pela uma empresa chamada Azul- Consultória.
- Escola de conduҫão privada pemba – Pesado amador.

2013

- Agró- Pecuária tendo aulas teóricas e praticas na mesma escola de metoro que
tinha objectivos de conhecer as regras e normas da Agro- pecuaria.- 11 valores
.– Noҫҫõe e Emprendorismo na Escola Secundária de Metoro com objectivo de
conhecer as regras e normas que noҫҫões exigem. – 13 valores

4.EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
-Actualmente sou um propriétario da Empresa Golav-Multiservices, como o direitor
Excutivo e tecnico de AC e refrigerҫão- é uma empresa de sociedade unipessoal com
caracter mistos como: Frio e Cimatizaҫão: (montagem, reparaҫão e manutenҫão),
Electircidade Instaladora : (Instalaҫão interna, externa e reparaҫão dos
electrodomesticos) Promotores de Eventos(de Pequena e Grande Demissão2016
Estágio na BAYPORT como um Agente de venda do credito durante 1 mês (Agosto)
2014-2016

2011
2010

Trabalhei na empresa Azul- consultória na campanha de seguranҫa
rodoviária finaciada pela ANADARKO, como activista durante 1 ano, por ser
um serio no trabalho, ativo, dinâmico um bom lider que empenhava o
trabalho até atigir os seus certos objectivos. Neste caso fui promovido como
um tecníco facilitador a executar as atividades, controlar os activistas,
sencessibilizaҫão e consciencializaҫão em varias metodologias. Onde formei
195 activistas dos bairros, alunos e professores na cidade de pemba,
mocimboa da praia e palma.
Trabalhei na empresa Abiliatune na cidade de chimoio como um matador de
frago da durante 4 mesês.
-Trabalhei na fabrica de coca-cóla durante 1 ano como um agente colaborador
sem tarefa fixa.
-Trabelhei no Hotel Galo Verde na cidade de chimoio durante 8 meses, no
serviҫo de Andar (Externa e Interna)

5.Dates
Setembro

.........
..

2014

........

SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

Sou um membro da cooperativa el j –Espaҫo Livre da Juventude, onde faҫo
trabalhos voluntários focalizado na sencessibilizaҫão e consciêncializaҫão
dos jovens no ponderamento da criaҫão do mercado de emprego
através dos seus auto-conhecimentos, devido os meus autoconhecimentos na aréa socio-cultural, na assembleia geral de 2016 em
janeiro, fui votado como o responsável da aréa cultural da
cooperativa el j .

6.OUTRAS HABILIDADES
Formações de Curta Duraҫão:
• CPRD-Informártica
• Escola de conduҫão privada pemba- Pesado Amado
• N. E –Noҫҫõe de Emprendedorismo
• Agró-Pecuaria
• Gestão do Projecto
• Lideranҫa
• HST
• Cruz-Vermelha : Primeiros Socorros
INEFP- Tecníco de Frio e Climatizaҫão
7. OUTROS PONTOS ADQUERIDO NA EXPERIÊNCIA DO TRABALHO
! Espiríto de trabalho em equipé.
! Elaborar relátorios pontuais, semanais e mensal
! Organizaҫão dos recursos materias e documentos
! Elaborar o TdR
! Elaborar a Acta
! Monitorar e Avaliar a qualquer trabalho
! Procuremment e Logística
! Lideranҫa( autocrática, democrática e libéral)
! Projécto: ( Desenhar, Preparar, Implementar/executar e avaliar)

8. Habilidades em linguas:
Graduação de 1% a 100% por competência, sendo que 100% é pontuação máxima
Língua

Leitura

Fala

Escrita

Português

100%

100%

100%

Inglês

60%

70%

40%

Shona/Ndau/Chimanyica

100%

100%

100%

Sena

80%

100%

80%

Emacua

0%

30%

0%

9. REFERÊNCIAS
Nome

Dorethea Jhon Najouks- Proprietaria e como Coordenadora

Nome

Luis Zingai- RH e como Cooncordenador

Nome

Cristovao Emiliano Gomonda-Coordenador da el J

