CURRICULUM VITAE
DADOS PESSOAIS
Apelido:
Nome:
Filiação:
Data de nascimento:
Naturalidade:
B.I. no:
NUIT no:
Nacionalidade:
Estado civil:
Residência:
Contactos pessoais:
Contacto familiar:
E-mail:

Nhamué
Lourenço Mário
Mário Wane Bande Nhamué e Fátima Fernando Chivale
16 de Janeiro de 1990
Distrito de Inhassoro - Província de Inhambane
080601138065M
111901600
Moçambicana
Solteiro
Vilankulo,7 de Setembro
(+258) 823510949 ou (+258) 842631539
(+258) 827025219
lourencomariouane@gmail.com

FORMAÇÃO ACADÉMICA
Concluiu a Licenciatura em Agro-processamento (Engenharia
Maio de 2014
Agro-alimentar), com trabalho de pesquisa sobre Avaliação da
qualidade Nutricional do pão comum produzido na vila de
Vilankulo.
Instituição
Universidade Eduardo Mondlane
Concluiu nível médio do Ensino geral (12ª Classe)
2009
Concluiu nível básico do Ensino geral (10ª Classe)
2007
Instituição
Escola secundária de Mucoque – Vilankulo
Concluiu 7ª Classe
2003
Instituição
Escola primária do 2º grau de Inhassoro

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Janeiro – Março Frequentou curso de informática na óptica de utilizador nos seguintes
pacotes: Microsoft Office word, Microsoft office Excel, Microsoft
de 2010
power point, internet e e-mail.
Instituição
Centro de Informática Jovens em Rede, Vilankulo.
Participou na capacitação em técnicas de produção de hortícolas, plantas
2010 - 2013
de frutas, plantas de madeira e em técnicas de melhoramento e
protecção de plantas.
Instituição
Acção Missionária Cristã (C.M.A), uma organização nãogovernamental religiosa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Trabalha na empresa de abastecimento de combustível ENGEN, como
Actualmente
Supervisor, em Vilankulo.
De Junho – Julho Realizou estágio profissional de processamento de iogurte.
de 2014
Instituição
Dhocolo Agro-processados Vilankulo
Janeiro – Abril de Realizou análises químicas de alimentos no Laboratório Nacional de

2014

Instituição

Higiene de Alimentos e Águas (LNHAA), no âmbito da realização de
trabalho de pesquisa sobre Avaliação da qualidade nutricional do pão
produzido na Vila de Vilankulo.
Laboratório Nacional de Higiene de Alimentos e Águas – Ministério
de Saúde (LNHAA-MISAU)

OUTRAS ACTIVIDADES
Julho de Participou nas aulas práticas curriculares II nas empresas PROTAL (Industria
de processamento de leite condensado), PEPSI (Industria de refrigerantes),
2012
Laboratório Nacional de Alimentos e Águas e Matadouro da cidade de Maputo
no âmbito da consolidação dos conhecimentos teóricos em práticos.
Participou nas aulas práticas curriculares I na empresa OLIMAX (Industria de
Setembro
produção de óleo de coco – Cidade da Maxixe) e nos campos de produção de
de 2011
matérias-primas de origem vegetal e animal em Inhamussua- Homoine, no
âmbito da consolidação dos conhecimentos teóricos em práticos.
Monitoria Universidade Eduardo Mondlane – Escola Superior de Desenvolvimento
Rural (UEM-ESUDER).

HABILIDADES/QUALIFICAÇÕES
Línguas
Escrita
Xitswa
Razoável
Português
Excelente
Inglês
Razoável











Fala
Excelente
Boa
Razoável

Desenvolveu habilidades em pesquisa no sector de Engenharia alimentar, onde realizou
trabalho de pesquisa sobre avaliação da qualidade nutricional do pão comum produzido na
vila de vilankulo com objectivo de desenvolver um novo tipo de pão fortificado a base de
farinhas de soja, de peixe e mandioca para suprir a nutrição das comunidades rurais.
Boa capacidade para elaboração e implementação de projectos do sector alimentar,
higiene e segurança nas indústrias alimentares e nutrição.
Alta capacidade de trabalhar individualmente e/ou em equipa.
Vontade de trabalhar e aprender mais.
Disponibilidade de mudar de residência actual.
Espírito de trabalho.
Alto índice de idoneidade.
Alto índice de sigilo profissional.

CONTACTOS DE REFERÊNCIA
Universidade Eduardo Mondlane – Escola Superior de Desenvolvimento Rural (UEMESUDER)
 Direcção da UEM-ESUDER – (+258) 29382193
 Eng. Sérgio Sangarote (Director de curso de Agro-processamento) – (+258) 844977688
 Dr. Moisés Tomas Ngome (Docente da área de controlo de qualidade de Alimentos) –
(+258) 827781030
Laboratório Nacional de Higiene de Alimentos e Águas
 Anabela (Técnica do departamento de química de alimentos) – (+258) 827033390.
Acção Missionária Cristã (C.M.A)
 Secretário do Pastor Jerónimo dos Santos Silva (Director da C.M.A) – 842887070
Dhocolo Agro-processados
 Elpidia (Responsável do departamento de processamento de Iogurte) - 846661595

