CURRICULUM VITAE
Menete, Dércio de Jesus Ramos
Morada: Cidade de Chókwè, Bairro: Primeiro Bairro
Contatos: +258 848815350 / +258 823941547 / +258 842833623
Correio eletrónico: dercio.menete@citsc-chokwe
Naturalidade: Nacala Porto, Nampula
Nacionalidade: Moçambicana
Data de Nascimento: 26/11/1989

HABILIDADES E CONHECIMENTO PESSOAL
ü Idiomas: Português – Excelente; Inglês - Suficiente.
ü Habilidades de Computação:
• Sistemas Operativos: Windows e Linux;
• Desenvolvimento de Aplicações: Web e Desktop;
• Gestão de Base de Dados: MySQL, MariaDB e ORACLE;
• Linguagens de Programação: PHP, Java Script e Java;
• Servidor Web: Apache (TomCat, WAMPSERVER e XAMPSERVER);
• CMS: WordPress e Joomla;
• Framework: Yii e CakePHP;
• Domínio de aplicações de recolha de dados eletrônicos;
• Domínio de sistemas de vigilância demográfica;
• Conhecimento de sistemas e gestão de dados na área da saúde.
• Domínio de migração de base de dados;
• Domínio do software Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Domínio de aplicações gráficas (Adobe PhotoShop e PhotoScape);
• Conhecimentos em gestão de projetos;
• Conhecimentos de comunicação de dados e redes de computadores;
• Domínio de softwares Bancários.
EDUCAÇÃO & QUALIFICAÇÕES
Licenciatura em Informática
Universidade Eduardo Mondlane (Faculdade de Ciências)
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Outubro / 2018 – Atualmente
Função: Coordenador do Departamento de Informática e Gestão de Dados

Empresa: Centro de Investigação e Treino em Saúde de Chókwè
Responsabilidades:
ü Coordenar o departamento de informática e gestão de dados.
ü Garantir o funcionamento do sistema de recolha de dados para a vigilância
demográfica.
ü Desenhar formulários eletrônicos para recolha de dados.
ü Receber e avaliar a consistência dos formulários da vigilância demográfica e
enviar a base de dados.
ü Elaborar plano de trabalho e relatórios do controlo de qualidade de dados.
ü Coordenar o processo de controlo de qualidade e correção de erros.
Abril / 2017 – Setembro / 2018
Função: Gestor de Dados
Empresa: Centro de Investigação e Treino em Saúde de Chókwè
Responsabilidades:
ü Garantir o funcionamento do sistema de recolha de dados para a vigilância
demográfica.
ü Desenhar formulários eletrônicos para recolha de dados.
ü Receber e avaliar a consistência dos formulários da vigilância demográfica e
enviar a base de dados.
ü Liderar o processo de controlo de qualidade e correção de erros.

