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M O D E L O  E U R O P E U  D E   
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
INFORMAÇÃO PESSOAL 

 
Nome  LAIBAÇAS

Morada  12 r/c

Telefone(s)  (351) 266702733                   Telemóvel: (351) 

Correio electrónico  hugo.laibacas@gmail.com

Página Web  www.laibit.com

 

Nacionalidade  Portuguesa
 

Data de nascimento  21 Maio
 

Emprego pretendido / 
Área de Competência 

 N/A

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

• Datas (de – até)  Outubro
• Nome e endereço do empregador  Direcção

• Tipo de empresa ou sector  Administração Pública
• Função ou cargo ocupado  Especialista de Informática

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Análise de Sistemas; Engenharia de Software; Desenvolvimento de aplicações Web, 
fundamentalmente, através da platafo

 
• Datas (de – até)  Dezembro

• Nome e endereço do empregador  Direcção
• Tipo de empresa ou sector  Administração Pública
• Função ou cargo ocupado  Especialista de Informática

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Administração de Sistema; 
serviços prestados pela Microsoft, no âmbito do contrato celebrado entre esta e a DGO
(Microsoft Services Premier Support
SCOM
Cisco)

 
• Datas (de – até)  Abril de 2008 

• Nome e endereço do empregador  Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres
Tecnológico, 7000

• Tipo de empresa ou sector  Administração Pública
• Função ou cargo ocupado  Assistente Administrativo

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Processamento de cartas de condução, Licenças de Aprendizagem e 
Administrativas; Apoio à Gestão; Produção de dados estatísticos; Apoio Informático; Entre 
outras tarefas administrativas.

• Observações  Por força da extinção da DGTTF, foi criado o IMTT, que assumiu a quase totalidade das 
atribuições da 
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AIBAÇAS, HUGO ALEXANDRE LOPES 
12 r/c, Rua Dr. António Bartolomeu Gromicho, 7005-467, Évora

(351) 266702733                   Telemóvel: (351) 963225272 

hugo.laibacas@gmail.com 

www.laibit.com 

Portuguesa 

Maio 1975 

N/A 

Outubro de 2010 – Actualmente 
Direcção-Geral do Orçamento, Rua da Alfândega, 5 - 2.º– 1149
Administração Pública 
Especialista de Informática 
Análise de Sistemas; Engenharia de Software; Desenvolvimento de aplicações Web, 
fundamentalmente, através da plataforma Agile Platform (OutSystems)

Dezembro de 2008 – Outubro de 2010 
Direcção-Geral do Orçamento, Rua da Alfândega, 5 - 2.º– 1149
Administração Pública 
Especialista de Informática 
Administração de Sistema; Administração de Bases de Dados 
serviços prestados pela Microsoft, no âmbito do contrato celebrado entre esta e a DGO
Microsoft Services Premier Support); Monitorização da infra-estrutura

SCOM; Configuração e manutenção de equipamentos activos de rede (Routers e Switches 
Cisco); Desenvolvimento de aplicações. 

Abril de 2008 – Dezembro de 2009 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (IMTT)
Tecnológico, 7000-171 Évora 
Administração Pública 
Assistente Administrativo 
Processamento de cartas de condução, Licenças de Aprendizagem e 
Administrativas; Apoio à Gestão; Produção de dados estatísticos; Apoio Informático; Entre 
outras tarefas administrativas. 
Por força da extinção da DGTTF, foi criado o IMTT, que assumiu a quase totalidade das 
atribuições da DGTTF e DGV (Direcção Geral de Viação), que também foi extinta

http://europass.cedefop.europa.eu 

Évora, Portugal 

1149-004 Lisboa 

Análise de Sistemas; Engenharia de Software; Desenvolvimento de aplicações Web, 
rma Agile Platform (OutSystems). 

1149-004 Lisboa 

Administração de Bases de Dados (DBA); Coordenação dos 
serviços prestados pela Microsoft, no âmbito do contrato celebrado entre esta e a DGO 

estrutura, utilizando o Nagios e o 
ivos de rede (Routers e Switches 

, I.P. (IMTT), Parque Industrial e 

Processamento de cartas de condução, Licenças de Aprendizagem e Rectificações 
Administrativas; Apoio à Gestão; Produção de dados estatísticos; Apoio Informático; Entre 

Por força da extinção da DGTTF, foi criado o IMTT, que assumiu a quase totalidade das 
DGTTF e DGV (Direcção Geral de Viação), que também foi extinta 
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• Datas (de – até)  Fevereiro de 2005 – Abril de 2008 
• Nome e endereço do empregador  Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais (DGTTF), Avenida Túlio Espanca, 7000-

648 Évora 
• Tipo de empresa ou sector  Administração Pública 
• Função ou cargo ocupado  Assistente Administrativo 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Tratamento de correspondência; Processamento de contra-ordenações; Apoio à Gestão; 
Produção de dados estatísticos; Apoio Informático; Entre outras tarefas administrativas. 

 
• Datas (de – até)  Fevereiro de 2002 – Fevereiro de 2005 

• Nome e endereço do empregador  Agrupamento de Escolas de Arraiolos, Escola EB2,3 Cunha Rivara, 7040 Arraiolos 
• Tipo de empresa ou sector  Administração Pública 
• Função ou cargo ocupado  Assistente Administrativo 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Apoio à Gestão; Apoio Informático; Tratamento de correspondência; Entre outras tarefas 
administrativas. 

 
• Datas (de – até)  Janeiro de 2000 – Fevereiro de 2002 

• Nome e endereço do empregador  BCÉvora (McDonald’s) 
• Tipo de empresa ou sector  Restauração 
• Função ou cargo ocupado  Empregado de Snack de 2.ª 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Atendimento de clientes e apoio à cozinha 

 
• Datas (de – até)  Novembro de 1994 – Setembro de 1996 

• Nome e endereço do empregador  Joaquim Sertório Júnior & filhos, Lda. 
• Tipo de empresa ou sector  Comércio (Electrodomésticos) 
• Função ou cargo ocupado  Caixeiro ajudante 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Atendimento de clientes 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

• Datas (de – até)  Setembro de 2009 – Actualmente 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Universidade de Évora 

Largo dos Colegiais 2, 7004-516 Évora 
• Principais disciplinas/competências 

profissionais 
 Aprofundamento de conhecimentos ao nível de Bases de Dados, Compiladores, Sistemas 

Distribuídos, Sistemas de Apoio à Decisão, Inteligência Artificial, Interfaces, entre outros. 
• Designação da qualificação 

atribuída 
 Mestrado em Engenharia Informática 

• Classificação obtida  - 
 

• Datas (de – até)  Maio de 2011 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 INA – Instituto Nacional de Administração 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Conceitos fundamentais sobre métodos, técnicas e procedimentos de planeamento e controlo 
de projectos, e sobre as competências contextuais e comportamentais que lhes estão 
associadas. 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Gestão de Projectos 

• Classificação obtida  19 valores 
 

• Datas (de – até)  Setembro de 2010 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Microsoft 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Conhecimento dos serviços disponibilizados pela Microsoft, no domínio do Microsoft Services 
Premier Support, melhor forma de os utilizar e suas mais-valias. Marcação de posição por parte 
da DGO, no que diz respeito à sua experiência na utilização do serviço. 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 CSM (Customer Service Manager) Day  - Coordenação 

• Classificação obtida  - 
 

• Datas (de – até)  Março de 2010 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Training Care – Formação e Sonsultadoria, Lda. 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Desenvolvimento pessoal ao nível comportamental, de forma a contribuir para melhor 
compreender e rentabilizar o trabalho em equipa. 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Trabalho em Equipa 

• Classificação obtida  - 
 

• Datas (de – até)  Dezembro de 2009 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Galileu – Formação Informática 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Instalação, backups, manutenção e tuning. 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database 

• Classificação obtida  - 
 

• Datas (de – até)  Setembro de 2009 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Microsoft 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Aprofundamento dos conhecimentos ao nível do Microsoft SQL Server 2008 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 SQL Server 2008 Deep Dive 

• Classificação obtida  - 
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• Datas (de – até)  Setembro de 2005 – Abril de 2008 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Beja 

Rua Afonso III, 1 – 7800-050 Beja, Portugal 
• Principais disciplinas/competências 

profissionais 
 Análise de Sistemas • Engenharia de Software • Administração de Sistemas • Redes de 

Computadores • Bases de Dados. 
• Designação da qualificação 

atribuída 
 Licenciatura em Engenharia Informática 

• Classificação obtida  13 
 

• Datas (de – até)  Setembro de 2007 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 Isık University 

IŞIK UNIVERSITY Kumbaba Mevkii ŞĐLE, 34980, Istanbul, Turkey 
(No âmbito do programa ERASMUS) 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Data protection and privacy • Intellectual property rights (IPR) • Copyright and patents • e-
Commerce • Telecommunications law • e-Government and e-Governance • e-Administration • e-
Democracy, e-Inclusion • Security and trust • Electronic signature • Ontologies • XML • Web 2.0 
and community computing • Open source • Ethics and legislation for engineering • Globalization 
and technologies • Student presentations 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Legal Aspects of Information Society (10 ECTS) 

 
• Datas (de – até)  Janeiro de 2002 – Abril de 2002 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 DATAlentejo, Formação Profissional, Lda. 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Planeamento e desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas, com recurso 
às técnicas de programação aprendidas, utilizando as linguagens Pascal e Delphi. 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Administrador de Redes em Ambientes Windows 

• Classificação obtida  Suficiente 
 

• Datas (de – até)  Setembro de 2001 – Novembro de 2001 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 DATAlentejo, Formação Profissional, Lda. 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Planeamento, implementação e administração de redes em ambiente Windows, com recurso à 
utilização do Windows Server 2000 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Administrador de Redes em Ambientes Windows 

• Classificação obtida  Bom 
 

• Datas (de – até)  Outubro de 1999 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 2.ª Conferência de Redes de Computadores, Universidade de Évora 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Debate de assuntos relacionados com as redes de computadores e respectivas problemáticas, 
que contou com a participação de alunos de universidades de todo o país 

 
• Datas (de – até)  Março de 2007 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Instituto Nacional de Administração (INA) 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Curso de Gestão Eficaz do Relacionamento Interpessoal 
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APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 
 

PRIMEIRA LÍNGUA  PORTUGUÊS 

 
OUTRAS LÍNGUAS 

 

  Inglês 
• Compreensão escrita  Muito bom 

• Expressão escrita  Muito bom 
• Expressão oral  Muito bom 

 
  Francês 

• Compreensão escrita  Bom 
• Expressão escrita  Elementar 

• Expressão oral  Bom 
 

  Espanhol 
• Compreensão escrita  Bom 

• Expressão escrita  Elementar 
• Expressão oral  Bom 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

SOCIAIS 
 • Representação de interesses de grupo, derivado ao facto de ter sido Representante do 

Pessoal Não Docente na Assembleia de Escola do Agrupamento de Escolas de Arraiolos; 
• Espírito de equipa; Organização; Boa capacidade de comunicação; Grande entusiasmo por 
projectos aliciantes; Bom relacionamento interpessoal. 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE 

ORGANIZAÇÃO 

 Conhecedor de processos administrativos e de ferramentas de apoio à gestão, em virtude do 
percurso profissional. 

 

OUTRAS APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS 
 Prática de Karaté, como uma forma de aprimoramento pessoal. 

 
CARTA(S) DE CONDUÇÃO  Carta de condução da categoria B 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL  • Criação de um sítio Web para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja enquanto 
aluno do curso de Engenharia Informática, que pode ser consultado em: 
http://www.estig.ipbeja.pt/~labsi/ 
• Criação de uma aplicação para o Centro de Paralisia Cerebral de Beja, para auxílio de 
crianças com necessidades especiais a memorizar abreviaturas. 
• Desenvolvimento de um sistema de Gestão Documental, no âmbito do projecto de fim de 
curso, no qual obteve a classificação de 19 valores. 
 

 
 

ANEXOS  • Cópias dos diplomas e certificados, incluindo dos comprovativos de frequência de cursos de 
formação contínua que não são sancionados por certificado ou diploma; 
• Declarações de trabalho. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

  



   



   



   

  



   

 

 



   

 

 



   

 

 

 



   

 



   

 

 



   

 



   

 


