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                  Europass  
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Informação pessoal 

 

Apelido(s) - Nome(s)  Maria Joana Canelas Simões Ribeiro 
Morada(s)  Quinta do Poço Velho – Degebe  7005 Évora 

Telefone(s)  Telemóvel:  (+351) 914051812  

Fax(es)   

Correio(s) electrónico(s)  juana.ribeiro@sapo.pt  
 

Nacionalidade(s)  Portuguesa 
 

Data de nascimento  11-08-1986 
 

Sexo  Feminino 
 

Emprego pretendido / 
Área de competência 

 Área das Artes Gráficas; Design Gráfico; Artes Visuais; Ilustração; 
Museologia; Cenografia; Organização e Gestão de Exposições (Curadoria); 
Área de Investigação de História e Património Artístico e Arquitectónico; 
Estudo e Teorização da Arte Contemporânea (Crítica). 

 
Experiência profissional 

 

Datas  Ano lectivo 2008/2009 

Função ou cargo ocupado  Professora de Inglês 

Principais actividades e 
responsabilidades 

 Explicações extracurriculares de Inglês para aluno do ensino superior (maiores de 23) 

Nome e endereço do empregador  Centro da questão: explicações e apoio escolar, LDA., Benfica – Lisboa 

Tipo de empresa ou sector  Apoio Escolar extracurricular 

Experiência profissional 
 

Datas  Julho de 2008 

Função ou cargo ocupado  Artista Plástica 

Principais actividades e 
responsabilidades 

 Exposição de Desenho – “Espaços Livres” 

Nome e endereço do empregador  Évora Hotel, Avenida Túlio Espanca Apartado 93, 7002-502 Évora 

Tipo de empresa ou sector  Sector Hoteleiro 
 

Formação académica e 
profissional 

 

Datas  Setembro de 2009 

Designação do certificado ou diploma 
atribuído 

 Licenciatura em Pintura 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Pintura; Desenho; Ilustração; Fotografia; Infografia; Museologia 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 

Classificação obtida a nível nacional 
ou internacional 

 Fim de Licenciatura com avaliação média de 14 valores (do total de 20), Classificação Bom. 
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Aptidões e competências 
pessoais 

 

Língua(s) materna(s)  Português 
 

Outra(s) língua(s) 

Auto-avaliação   Compreender Falar Escrever 

Nível europeu (*)   Compreensão oral Leitura Interacção oral Produção oral  
 

Inglês   Excelente  Excelente  Muito Boa  Muito Boa  Excelente 

Francês; Espanhol; Italiano   Boa  Aceitável  Medíocre  Medíocre  Medíocre 

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

 

Aptidões e competências sociais  Participação em “Feiras de Arte” nos 3 anos de Ensino Secundário, com lucros a reverter a favor de 
instituições de caridade; 
Sem dificuldades em estabelecer boas relações com as pessoas; 
 

 

Aptidões e competências de 
organização 

 Organização dos eventos referidos no ponto acima, em conjunto com os colegas de turma; 
Capacidade de gerir, através de ordem de prioridade, um determinado número de tarefas; 

 

Aptidões e competências técnicas  - Competências no campo da revelação e ampliação de fotografia – conhecimento adquirido no 
contexto da disciplina de Fotografia I, realizada e integrada no plano curricular da licenciatura de 
Pintura, FBAUL (Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa); 
 
- Competência na área de tratamento de imagem com software Adobe Photoshop CS4  - 
conhecimentos adquiridos na disciplina de Infografia I, realizada e integrada no plano curricular da 
licenciatura de Pintura, FBAUL; 
 
- Competência na realização de cartazes, manual e digitalmente – conhecimento adquirido através 
de trabalho para realização de cartazes, nomeadamente: 
 - Cartaz Arraial do Instituto Superior Técnico, Setembro de 2005 – assistência técnica no que diz 
respeito a alinhamento dos campos de “lettring” no espaço do cartaz, e pormenores técnicos do 
software Photoshop 7.0; 
- Colaboração com a Escola EB 2/3 de Reguengos para realização de painéis comemorativos da 
Semana das Bibliotecas; 

   
 

Aptidões e competências 
informáticas 

 * Grande facilidade em manusear computadores, bem como impressoras, scanners, etc.; 
* Domínio de programas como: 
- Adobe Photoshop CS4 
- Adobe InDesign CS4 
- Adobe Ilustrator CS4 
- Microsoft Word 
- Microsoft Publisher 
- Microsoft PowerPoint 
- Browsers: Internet Explorer e/ou Morzilla Firefox 
- Outlook Express/Windows Mail 
- OpenOffice Writer 
- OpenOffice Presentation 
- Gimp 2 
* Facilidade em lidar com diferentes formatos de ficheiros e utilização de PDF Creator’s de forma a 
transformar documentos editáveis em não-editáveis 
* Facilidade e rapidez em digitar texto. 

   
 

Aptidões e competências 
artísticas 

 Familiarizada com técnicas como: 
- Aguarela 
- Pintura a óleo 
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- Pintura com tinta acrílica 
- Pastel d’óleo 
- giz, carvão e sanguínea 
- colagem 
- guache 
- pó de grafite 
- lápis grafite  
- gravura – Xilogravura (gravação de matrizes e impressão manuais) 
 

• facilidade no desenho à vista (de objectos, paisagens e espaços arquitectónicos) 
• facilidade no manuseamento de material fotográfico  
• facilidade e gosto por registo fotográfico (sobretudo paisagens e espaços arquitectónicos) 
• montagem de telas  - montagem da grade, preparação do pano de tela (desde isolamento 

do material, preparação com gesso acrílico, óxido de zinco ou tinta de água mate, até 
aplicação da tela preparada na respectiva grade) 

• desmontagem de telas para aproveitamento de grades e conservação dos trabalhos 
desengradados. 

 
 

Carta(s) de condução 1 Titular da Licença de Condução de Ciclomotor 
 2 Titular da Carta de Condução de Ligeiros -  Categoria B 

 

Informação adicional  Escuteira no agrupamento 320 durante 3 anos 

  Jogadora de Ténis Amador, não federada 
 

Anexos 1  1ºPrémio para Concurso de Logótipo para Associação de Pais da Escola André de Gouveia, Évora  

 2  Certificado de Workshop de Ilustração pelo Fórum da  Fundação Eugénio de Almeida 

 3 Certificado de Workshop “Shadow Curating” de Curadoria, na Faculdade de Belas Artes da  
Universidade de Lisboa. 

 4 Certidão de informação final de Licenciatura de Pintura 

 5 Certidão de Aproveitamento de Licenciatura 
 


