
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Psicóloga educacional 
Colégio Santa Teresa de Jesus [ 18/11/2008 – Atual ] 

Cidade: Santo Tirso 

Apoio psicológico e emocional a alunos, com apoio direto e implementação de intervenções junto dos
alunos (Ex.: intervenção psicológica de desenvolvimento vocacional e de carreira);
Apoio indireto com a implementação de intervenções junto de professores, familiares e outros profissionais
que prestam apoio aos alunos no contexto escolar (Ex.: ações de formação dirigidas aos diversos agentes
da comunidade educativa);
Colaboração com os órgão de administração escolar para promoção do sucesso escolar e bem-estar dos
alunos. 

Psicóloga educacional 
Escola Profissional Agrícola Conde São Bento [ 16/09/2019 – 31/08/2020 ] 

Cidade: Santo Tirso 

Apoio direto e implementação de intervenções junto dos alunos (Ex.: intervenção psicológica de
desenvolvimento vocacional e de carreira);
Apoio indireto com a implementação de intervenções junto dos vários agentes educativos (Ex.: ação de
formação dirigida a docentes e não docentes com vista a promover a literacia na área da saúde mental).

Psicóloga educacional 
Agrupamento de Escolas de Alfena [ 28/11/2018 – 31/08/2019 ] 

Cidade: Alfena 

Apoio direto e implementação de intervenções junto dos alunos (Ex.: avaliação e intervenção psicológica,
promoção de competências sociais);
Apoio indireto com a implementação de intervenções junto de diversos agentes da comunidade educativa (
Ex.: ações de formação dirigida a pais na temática da parentalidade positiva).

Psicóloga educacional 
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques [ 03/01/2018 – 31/08/2018 ] 

Cidade: Santo Tirso 

Apoio direto e implementação de intervenções junto dos alunos (Ex.: avaliação e intervenção psicológica,
promoção de métodos de estudo);
Apoio indireto com a implementação de intervenções junto dos diversos agentes da comunidade educativa
(Ex.: ações de formação dirigida a pais no âmbito da orientação escolar e profissional).
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Nacionalidade: Portuguesa  

 

Data de nascimento: 29/04/1983  

Género: Feminino  

 

 

 

(+351) 252808060 

Endereço de email: celiasilva@cepsi.pt 

LinkedIn : https://pt.linkedin.com/in/psicologaceliasilva 

Endereço : Rua D. Nuno Alvares Pereira 40, 4780-439 Santo Tirso (Portugal) 
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inglês 

COMPREENSÃO ORAL: C1  LEITURA: C1  

ESCREVER: B2  PRODUÇÃO ORAL: B1  

INTERAÇÃO ORAL: B1  

francês 

COMPREENSÃO ORAL: B2  LEITURA: B2  

ESCREVER: B1  PRODUÇÃO ORAL: A2  

INTERAÇÃO ORAL: A2  

Psicóloga educacional 
Centro Crescer + [ 02/2017 – 07/2018 ] 

Cidade: Braga 

Consultas psicológicas de orientação escolar e profissional a adolescentes e jovens adultos.

Psicóloga 
Equipa Local de Intervenção Psicológica de Santo Tirso/Trofa [ 03/2016 – 07/2016 ] 

Cidade: Santo Tirso/Trofa 

Apoio a crianças entre os 0 e os 6 anos, em situação de risco estabelecido, biológico ou ambiental, bem
como às respetivas famílias e outros agentes educativos.

Monitora, psicóloga e coordenadora 
Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação [ 09/2005 – 11/2011 ] 

Cidade: Braga 

Inicialmente, assumiram-se as funções de monitora de grupos de crianças e adolescentes. Após a
conclusão da licenciatura, assumiram-se as funções de psicóloga com a realização de avaliações e
consultas psicológicas e, posteriormente, de coordenadora de um programa de enriquecimento e de um
grupo de crianças. 

Formadora 
Instituto Nun'Alvres [ 11/2008 – 07/2009 ] 

Cidade: Santo Tirso 

Lecionar a disciplina de Cidadania e Mundo Actual a alunos dos Cursos de Educação e Formação (CEF)

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

Licenciatura em Psicologia com pré-especialização em psicologia escolar e educacional 
Universidade do Minho [ 09/2002 – 10/2007 ] 

Pós-Graduação em Neuroeducação 
Instituto Português de Psicologia e outras Ciências [ 2013 – 2014 ] 

Pós-Graduação em Terapia Cognitiva Comportamental 
CRIAP [ 2016 – 2018 ] 

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS

Língua(s) materna(s): 

português 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



COMPETÊNCIAS DIGITAIS

Microsoft Office / utilização da internet como meio de investigação e pesquisa / Redes Sociais / Bom
domínio na utilização da Plataforma Teams / Domínio das ferramentas de trabalho do Google (Docs,
Forms...) / Paint.net / wordpress 

CARTA DE CONDUÇÃO

Carta de condução: B 

CERTIFICADO DE COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS

Certificado nº EDF 474123/2008 DN 
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