Morada: bairro polana caniço A, casa n° 7 Q 11 Maputo.
Telefone: +258-87-7926608
+258-843333124
E-mail: pandjto@Yahoo.com
pandjito@hotmail.com

Orlando João Langa
Dados pessoais Data de nascimento 15/04/78
Nacionalidade – Moçambicana
Naturalidade – Maputo
BI Nº 110100977488M
Estado civil solteiro
Carta de condução de automoveis ligeiros e pesados
Formação
2009 Universidade Eduardo Mondlane (UEM)
Licenciado em Química Pura e Aplicada
2001

Escola secundária Josina Machel

Concluiu a 12ª classe do nível médio
Interesses Análises laboratoriais, controlo de qualidade, docência, vendas,
Produção e projectos.

2007 Experiência profissional
Actividades
Profissionais
2008
Professor da disciplina de química nos seguintes níveis 10, 11e 12ª classe
na Escola Comunitária São Paulo sita no bairro das FPLM.
2009/10
Gerente na empresa de purificação de água (Rio´s Investimentos Africa Lda),
— Chefe de produção de água, transporte e controle da Qualidade.
2011
— Estagio na Empresa refrigerantes SPAR Lda.

2011/2013
Construção e Reabilitação da estrada n 103 de Gurué-Magige
Ocupação
Técnico de Laboratório ‘A’ no Laboratório de Solos, na empresa construtora de
estradas e pontes (MCA- Moçambique, SA) com as seguintes tarefas:
Controlo dos matérias no campo
Ensaios: sondagem de solos, compactações e humidade dos solos aplicados
Aparelho troxler, DCP e Garafa de areia, prime, chimping em duplo revestimento e
betonagem em pontes e ensaio de carga na pista.
Estudo e controlo de materiais em laboratório
Ensaios: MDD, CBR, PI, UCS MIX DESIGN, COMPRESSÃO DE CUBOS,
Estudo e contole de qualidade de betão, betume e agregados
Granolumetria, ACV, 10% FACT, Laminacão, ALD, Baridade, equivalente de areia,
absorção, penetração e ponto de amolecimento de betume.
Técnica Engenheiros Consultores, Lda
Trabalhei como Fiscal e assistente do engenheiro de Materiais, digitação do resumo
dos ensaios mensais
2013
Treinamento em mix design de betão no laboratorio da Soillab em Pretori (Africa do
sul)
2013/2015
Projecto Corredor de Nacala Empreitada OAS
Trabalhando no laboratório da Soillab subcontratada pela OAS no projecto de
Corredor de Nacala, terraplanagem e estruturas, exercendo alguns ensaios acima
citados, incluindo o ensaio de placa.

LINGUAS:
Português
Inglês

Fala
Fluente

Escrita
Fluente

Boa

Boa

Changana Fluente

Boa

Qualificações
Profissionais
Estagio na área de análises e controle de qualidade de águas
Participei na revisão e elaboração do manual de análise de água
(MISAU) - Laboratorio Nacional de Higiene de Alimentos e águas
Curso de controlo e análise de água potável usando Kits
(Wagtech potaKit)

Conhecimento de informática no âmbito utilizador Office (Word,
PowerPoint, Excel) e internet

Qualificações
Pessoais

Capacidade de comunicação, facilidade de inserção no ambiente de
Trabalho e no cumprimento de metas;
Capacidade de tomada de decisões;
Dinâmico e alto sentido de responsabilidade e vontade de trabalhar em
Grupo.

Referencia
Dra. Aida, Vasco Massango (Docente da UEM, Supervisora do trabalho de
Licenciatura), conacto: Cel +258-82-4112410
E-mail: Aidamassango@yahoo.com
Sr. Xavier Manguana ( Encarregado laboratório de MCA), contacto
844921165
Edigar Fata ( Encarregado de laboratório Soillab), conatcto 845868001
Sr. Carlos Oliveira ( Encarregado de laboratório OAS) email:
carlosafdeoliveira@gmail.com

