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Maria da Conceição Miguéis de Matos
Data de nascimento: 16 de Junho de 1958

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
 Mestrado em Psicologia – Orientação e Desenvolvimento de Carreiras, da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação, da Universidade de Lisboa, concluído em 2001.
 Licenciatura em Psicologia, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de
Lisboa, concluída em Julho de 1983.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 Técnica Consultora, no Banco de Portugal - Departamento de Recursos Humanos - Núcleo de
Recrutamento e Desenvolvimento de Carreiras – desenvolvimento de atividades no âmbito do
recrutamento e seleção de pessoas; conceção de programas de estágios; identificação de competências
técnico-comportamentais; orientação de carreiras; gestão do talento e desenvolvimento de estudos e
pesquisas.
 Exerceu funções de Coordenação do Núcleo de Planeamento e Gestão da Formação, no Banco de
Portugal, encontrando-se a seu cargo a Coordenação de Técnicos de Recursos Humanos; a coordenação e
elaboração de pareceres técnicos relativos a alterações metodológicas e/ou avaliação de projetos; a
articulação com outros Bancos Centrais na política de planeamento e gestão da formação e sua influência
na gestão e desenvolvimento de recursos humanos.
 Exerceu funções de Psicóloga de Orientação Escolar e Profissional, de novembro de 1983 a junho de 1989,
no Núcleo de Orientação Escolar e Profissional da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Lisboa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO PROFISSIONAL INDEPENDENTE
 Desde 1985 - Coordenadora de Processos de Recrutamento e Seleção, nomeadamente em aplicação de
provas de âmbito psicológico e comportamental, realização de entrevistas e provas de grupo, participação
em painéis de avaliação final de candidatos, entrevistas de feedback de resultados, e elaboração de
pareceres técnicos especializados e Coordenadora de Projetos Formativos, nomeadamente na concepção,
organização e animação/monitoragem de ações de formação, designadamente em ações formativas no
âmbito do desenvolvimento e gestão de recursos humanos.
 Desde 2001 – Exercício de atividades de Docência/Membro de Júri de dissertações de teses de
Licenciatura e Mestrado, em diversas universidades portuguesas e participação como oradora em
seminários temáticos no âmbito da gestão e desenvolvimento de recursos humanos
 Em 2015 - Prémio Top 5 Docentes – EU Career Award - Programa de Formação de Executivos da
Universidade Europeia.

CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
 Membro da Ordem dos Psicólogos.

