Malonguete Foquiço

malofoquico@gmail.com
+258 845938550t

Tenho 28 anos e sou formado em Saúde e Segurança no Trabalho. Tenho experiência no campo de Saúde e Segurança no Trabalho, tendo adquirido na CONCREMAT/VALE, SHELTAM e ODEBRECHT, com competências em avaliação de risco e
implementação das medidas correctivas em diversas áreas de trabalho, realização
de auditorias internas, supervisão dos procedimentos e normas internacionais de
Saúde e Segurança no Trabalho para garantir a sua aplicabilidade, investigação e
análise de acidentes.
Tenho experiência em gestão ambiental, em matérias de gestão de resíduos, avaliação dos impactos ambientais e aplicação de medidas básicas de prevenção com
sustentabilidade.
Considero-me uma pessoa responsável, com habilidade em liderança e capacidade
de estimular pessoas, com confiança em falar e lidar com diferentes níveis hierárquicos. Capacidade para trabalhar em grupo ou sozinho e de forma organizada.
Nas actividades desenvolvidas dei provas de flexibilidade e capacidade de iniciativas, o poderá verificar de forma mais detalhada no meu CV.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

CIMENTOS DA BEIRA

Julho de 2015 até o momento.

Responsável pela implantação do Sistema de Segurança no Trabalho de acordo com a Legislação Legal
e Normas Internacionais – ISO 9001, 14001, OHSAS
18001 e HACCP. Elaborar documentos de gestão de
segurança no Trabalho e acompanhar a sua implementação através de uma melhoria continua.

EDUCAÇÃO

Terminei as cadeiras curriculares do
curso de Ensino de Química na Universidade Católica de Moçambique,
aguardando a data de defesa final do
curso.
Nível medio concluído
SKILLS

CONCREMAT/VALE - PROJECTO MOATIZE EXPANSÃO – TETE

•

Liderança

•

Trabalhos de campo

Supervisão das Subcontratadas pela Vale no cumprimento dos Procedimentos de Saúde e Segurança no
Trabalho, Legislação Legal e PRO Vale – GUG 700.
Coordenar as actividades dos técnicos de Segurança
das subcontratadas da Vale e ministrar palestras de
Segurança no Trabalho

•

português Fluente

•

Inglês Fluente

Janeiro de 2014 até Junho de 2015

SHELTAM - MOZAMBIQUE

Setembro de 2012 até Janeiro de 2014

Líder de gestão de resíduos e impactos ambientas
na oficina de Locomotivas da Vale e Sheltam, ministrar as induções de segurança para novos colaboradores, realiza encontros de Dialogo de Saúde
e Segurança no Trabalho (DSS), orientar e acompanhar todas as actividades critica.
OSEL – ODEBRECHT SERVIÇOS NO EXTERIOR LIMITADA – CAIS – 8
Abril de 2011 a Julho 2012

Responsável em controlo de ponto das Contratadas,
elaboração e emissão de cartão de identificação e
apoiar a equipe de SSMA e Segurança Patrimonial.
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CERTIFICAÇÕES

•

NEBOSH

•

Cossa International Training

•

RAC - Requisitos de Actividades
Criticas

REFERÊNCIAS
Maria Lígia - Gerente de SSMA ODEBRECHT
Fernando Alfinete - Técnico de Segurança no
Trabalho

