
LUÍS RIBEIRO
Aspirante a Tecnologias e desenvolvimento web, Distribuição ou Administração.

Em 2020 desenvolvi uma plataforma para o comercio local da minha cidade o qual foi motivo de saída nos
principais Jornais de Portugal, como JN entre outros.

2 Anos de experiência em administração e suporte comercial numa empresa de produtos de DPH e
Alimentação.
3 Anos como gestor/ desenvolvedor WEB/ analista de Tráfego pago de Loja Online na Empresa Home &
Cotton Lda

Tenho vindo a desenvolver também imensos Websites para empresas, e Lojas online, usando frameworks
tais como: Wordpress, Bootstrap, Shopify, Prestashop, Joomla entre outros.
-Conhecimentos de php, Css, Html e javascript

Alguns Websites que desenvolvi:

www.labellamfit.com
www.dalgodao.com
www.oxigenio2.pt
www.wildrosetattoo.pt
www.imaginative.pt
www.uknowhow.pt
www.agenciasilva.pt

Entre outros...

Considero me Auto Didata, uma vez que passo longas horas do dia a estudar e aprender mais, Aprendo
Rápido e tenho empenho em todas as áreas em que me envolvo, Seja logística, assistente administrativo,
distribuidor ou desenvolvimento web e conhecimentos de marketing Digital.

Sinto me também com excelentes capacidades de argumentação e comunicação com clientes e suportes
por chamada ou web.

Web Developer
Grupo Erre, Braga, Braga

Estágio Profissional como Web Developer.

Mar 2021 - Out 2021

Assistente Administrativo
DPH distribuição Lda, Fafe

Carreira em evolução na área Administrativa, com habilidade para atuar no
auxílio em rotinas do setor,
contacto com clientes e fornecedores, organização do ambiente de trabalho
e nas demais atividades
diárias de uma empresa, visando à qualidade do serviço prestado.
Empenhei por vezes tarefas de separação no centro logístico e até mesmo
distribuição.

Motivo de Saída? Surgiu uma oportunidade melhor de emprego (Dentro da
mesma área) na empresa Estimativa Funciona Lda

Nov 2018 - Nov 2019

Administração
Estimativa Funcional Lda, Guimarães

• Carreira em evolução na área Administrativa, com habilidade para atuar no

Nov 2019 - Presente

PESSOAL
Nome
Luís Ribeiro

Endereço
Rua do Retiro, nº 64, 3º Direito 
4820-239 Fafe

Número de telefone
916879000

Email
luis.ribeiro.1997@hotmail.com

Data de nascimento
15-05-1997

Local de nascimento
Guimarães

Sexo
Masculino

Nacionalidade
Portuguesa

Estado civil
Solteiro

Carta de condução
B

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/lu%C3%ADs-
ribeiro-47a62a1b5/

INTERESSES
Aprender Negociações de Mercado

Aprender Desenvolvimento de

WebSites e Marketing

Música

Guitarra

IDIOMAS
Inglês

 

 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL



auxílio em rotinas do setor,
contacto com clientes e fornecedores, organização do ambiente de trabalho
e nas demais atividades
diárias de uma empresa, visando à qualidade do serviço prestado.

• Aptidão para o desenvolvimento de estudos sobre métodos de controle de
custos e bens patrimoniais,
com base na análise financeira de casos reais apresentados pelos
professores.

• Disposição para atuar na organização de documentos e rotinas,
planejamento de orçamentos e
compras, colaborando com o controle das atividades.

Técnico Informático
Ultraforma Tecnologias e Serviços Lda, Fafe

Estágio Profissional.
Acabando deste modo o estágio profissional com nota máxima

Fev 2015 - Jun 2015

Guitarrista Musical
Ashes in the Ocean Banda, Fafe

Projecto de Banda musical no qual estou envolvido, tendo como maior palco
a Festa do Avante.

Set 2017 - Presente

Secundário
Escola profissional de Fafe, Fafe

12º Concluído na Escola Profissional de Fafe no curso de Técnico e operação
de sistemas informáticos

Set 2012 - Jun 2015

Excel      
Wordpress / Joomla e
Shopify...      

Microsoft Office      

Desenvolvimento Web      

Distribuição      

Administração comercial      

Inglês      

Marketing Digital      

Facebook Ads      

Google Ads      

Google Analytics      

Gestão de Tráfego      

Shopify      

Desenvolvimento de uma plataforma que visa juntar o comércio local em um website, e efectuar vendas a

 FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÕES

 APTIDÕES

 CONQUISTAS



partir do mesmo.
Este projecto saiu em vários Jornais importantes em Portugal, uma vez que acharam a iniciativa bastante
atraente e fundamental para o crescimento da economia local.
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