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Formação Académica 

LICENCIATURA EM ARTES E HUMANIDADES 2015-2018 
 

• Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
• Minor em Comunicação (Teoria da Comunicação: 18 valores; Análise do Discurso: 18 valores) 
• Minor em Língua Portuguesa (Estudo da Linguagem Humana: 18 valores; Semântica: 19 valores; Sintaxe: 

19 valores; Fonologia: 19 valores; Aquisição e Desenvolvimento Linguísticos: 18 valores) 

 

Formação Adicional 

CURSO PRÁTICO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | CENTRO IPS | 2020-2021 

• Nota final: 20 valores 

 

 
Experiência 

TAREFA DE INVESTIGAÇÃO|CENTRO DE LINGUÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA| FEVEREIRO 

2022- PRESENTE 

 

• Apoio à montagem de experiências para avaliar o desenvolvimento linguístico, em particular da sintaxe, de 
crianças: 

 
❖ Produção de imagens e subsequente edição no programa Photoshop. 

 
• Estabelecer contacto com clínicas com o objetivo de pedir a sua colaboração numa investigação sobre o 

desenvolvimento linguístico  em língua materna (CDI – Estudos sobre desenvolvimento típico vs atípico).  
•  Inserção dos dados já recolhidos no âmbito do estudo supracitado na base de dados SPSS. 

 

VENDEDORA |SONAE MC|WELLS|JANEIRO 2022-PRESENTE 
 

• Atendimento ao balcão. Gestão de stock. Verificação da loja. Reposição de produtos em loja. 

 
 

 

Maria Carolina Soares Nunes 
Praceta Quinta de São João nº9, 3ºesquerdo 2840-210 Seixal 
 
Contacto: +351 913759553 

 
Data de nascimento: 28-12-1997 
 
E-mail: maria.carolina2061@gmail.com 
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MEMBRO DO PROJETO PORTULAN CLARIN – INFRAESTRUTURA PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
LINGUAGEM | PACT | FEVEREIRO 2020-FEVEREIRO 2022 

 
• Realização de várias tarefas de anotação linguística: 
 

❖ Anotação de marcadores discursivos em textos jornalísticos na plataforma PDTB e apoio na escrita de um 
manual de anotação de marcadores discursivos em português europeu. 

❖ Anotação morfossintática. 
❖ Anotação linguística de modalidade através do programa MMAX2. 
❖ Anotação linguística de eventos através do programa Brat. 

 

BOLSEIRA DE INVESTIGAÇÃO | CENTRO DE LINGUÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 2018-2020 

 
• Realização de várias tarefas para o Centro de Linguística da Universidade de Lisboa: 
 

❖ Anotação de marcadores discursivos em textos jornalísticos na plataforma PDTB e apoio na 
escrita de um manual de anotação de marcadores discursivos em português europeu. 

❖ Transcrição e anotação de fala de crianças através do programa CLAN, associado à base 
de dados CHILDES. 

❖ Produção de imagens (fotografias) e subsequente edição através do programa 
Photoshop. 

❖ Recolha de dados experimentais, no âmbito de um estudo sobre a aquisição da sintaxe 
(na língua materna), com crianças em idade pré-escolar (dos 3 aos 5 anos) e com 
adultos. 

 

ADMINISTRATIVA | CONSULTÓRIO DE NEUROLOGIA | 2018 

 
• Atendimento presencial, marcação de consultas e exames, faturação. 

 
 

APOIO AO ESTUDO DE ALUNOS DO 3º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO | 2014 – 2016 

 
• Disciplinas de Português e Inglês, em particular, gramática. 

 
 

Competências e Capacidades 

LÍNGUAS 

Português – Língua nativa 

 

Inglês 
• Compreensão oral – C 2.1 | Leitura – C 2.1 | Interação e produção oral – B 2.2 | Escrever – B 2.2 

 

 
COMPETÊNCIAS INFORMÁTICAS 

 
• Bom domínio do software Microsoft Office (Word, Excel e Power-Point). 

• Domínio do programa de faturação Factave. 

• Domínio dos programas PRAAT. 

• Domínio dos programas de anotação PDTB, MMAX2 e Brat. 

• Domínio do programa Audacity e Photoshop. 
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•  Domínio do programa CLAN, associado à base de dados CHILDES. 

• Domínio do SPSS. 

• Domínio da plataforma FÉNIX. 

 
 

LIDERANÇA 

• Liderança de um coro musical com cerca de 15 pessoas. 

 

PROJETOS 

• Programa de Rádio sobre a Marilyn Monroe produzido no âmbito da disciplina Oficina de Multimédia no 
ensino secundário (19 valores). 

• Voluntariado no serviço de apoio ao estudo a crianças desfavorecidas no Alto do Lumiar no âmbito de um 
projeto do Colégio São João de Brito entre 2011 e 2012. 

 

COMPETÊNCIAS ARTÍSTICAS 

• Conhecimentos de guitarra clássica. 


