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Formação

MBA em Engenharia de Software - 2012
Impacta
Graduação em Sistema da Informação - 2008
Centro Universitário Uni Sant’Anna
Idiomas

Inglês – (Intermediário B1)
Espanhol – (Básico)
Um resumo do Skill Técnico (Conheço / já trabalhei)
Geral / Plataformas

Aws, Azure, Azure DevOps, Jira, Confluence, Trello, TFS, Git, GitLab, SVN, Vagrant, Terraform.
SOA, SCRUM, TDD, Práticas e Cultura DevOps (CI/CD), Micro serviços, N Camadas, conceitos SOLID, Clean Code,
MVVM, MVC.
Linguagens / Frameworks e Outros

C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Forms, Classic ASP, .Net Core, ASP.NET, HTML5, CSS3, PHP, Laravel, Javascript, Node.js,
Angular (2+), AngularJs, Jasmine, GruntJs, Bootstrap, JQuery, Bootstrap, Express, Ionic.
Banco de Dados / Repositórios / NoSql

Microsoft SQL Server, MySql, MongoDb, Oracle (PL/SQL).
Certificações
Exam 70-452
Março/2011

PRO: Designing a B.I. Infrastructure Using Microsoft SQL Server 2008
Exam 70-448
Março/2011

Microsoft Sql Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance.
Cursos extracurriculares

Alura – Formação Especialista em Backend – Especialista em <T>
CodBr - Formação em React + Redux

Cursando
2018

Experiência Profissional
Thomson Reuters Brasil (04/2020 – Atualmente)

Atuando diretamente para os projetos da empresa do grupo Thomson Reuters. O projeto é um grande sistema na área
jurídica e faço parte de um time (Scrum) atuando em demandas de manutenção e melhorias deste sistema.
Tecnologias: ASP.NET MVC, .Net Core 3.1, MSSQL Server, micro serviços, Azure, Scrum Team, Práticas CI/CD e
Pipeline de Deploy, Code Review de Entregas, Testes unitários.
Provider IT (09/2020 – 04/2021)

Trabalhei para a consultoria Provider IT, alocado remoto em seus clientes. Veja a lista abaixo em ordem cronológica:
Craft – (Logistica)

Atuando como Desenvolvedor Fullstack Senior no Grupo Craft. Minha principal tarefa no momento é cuidar de novas
funcionalidades para o sistema que está sendo construido em Angular com .NET Core.
Tecnologias: .Net Core 3.1 / 5.0, MSSQL Server, micro-serviços (OData), Angular 10 e 11, Azure.
Voiter – (Banco)

Atuando como Desenvolvedor Web Senior em um banco de investimentos, alocado em uma das equipes responsáveis
pela integração do PIX (BACEN). A principal atividade é cuidar das integrações entre os serviços e gestão das chaves na
plataforma do banco. Além disso, adequação do Internet Banking como telas e outros elementos para as novas
funcionalidades.
O nível de responsabilidades assumido é mais para a parte técnica, propondo soluções junto a outras squads para
integração do legado bancário com as novas funcionalidades e evoluções do sistema.
Tecnologias: AspNet Forms, WCF, AspNet WebApi, .Net Core (2.1, 3.0), Oracle, MSSQL Server, Javascript, PHP, microserviços, Jira, GitLab, Docker.
TCS Consulting (08/2018 – 05/2019)

Trabalhei na TCS alocado em um de seus clientes que é a Via Varejo. Veja mais sobre o projeto abaixo:
Via Varejo – (B2B e Varejo)

Trabalhei alocado no cliente, a Via Varejo, suportando projetos em .NET, com projetos em ASP.NET Forms, ASP Classic,
ASP.NET MVC, .Net Core 1.1 e alguns projetos estavam sendo migrados para 2.0. Também atuava com o AngularJs,
Angular 5 e KnockOut no front, além de manutenção de alguns legados. Minhas principais atribuições era atender as
evoluções e melhorias da plataforma e ocasionalmente, correção de bugs em produção junto com o time de
sustentação. Era muito raro ter que fazer este trabalho, mas acontecia principalmente em semanas de promoções e
BlackFriday.
Tecnologias: AspNet MVC, AspNet WebApi, .Net Core 2.0, MSSQL Server, MongoDb, Jira, Confluence, Javascript,
AngularJs, Angular 5, ASP Classic, Jira, Scrum, WCF, TFS, Bitbucket (Git), Redis.
OorkomIt (10/2017 – 07/2018)

Trabalhei diretamente com a empresa fazendo parte de projetos da Startup de desenvolvimento OorkomIt. A demanda
que iniciei foi um projeto de um aplicativo mobile, desenvolvido em Ionic 3, com um painel desktop desenvolvido em
.Net, hospedado no Microsoft Azure.
A principal atividade era Desenvolvimento Web, com exceção realmente deste projeto inicial que mencionei, com o
Ionic.
Como não tenho experiência em Xamarim e a equipe precisava entregar um projeto urgente, optei pelo
desenvolvimento em Ionic, pois já havia utilizado anteriormente em outros projetos.
No mais, outros projetos foram desenvolvidos e atuava nas demandas diárias com ASP.NET MVC, .Net Core 1.1,
Microsoft SQL.
Tecnologias: Ionic 3, Angular 4, ASP.NET MVC, ASP.NET WebAPI, .Net Core 1.1, Microsoft SQL Server.
ResourceIT (01/2016 – 07/2017)

Trabalhei para a consultoria, alocado em um de seus clientes, a Liberty Seguros. A proposta do trabalho foi de migrar
sistemas legados que estavam em VB.Net para o C#.
Tecnologias: ASP.NET MVC, ASPNET Forms, C# e VB.NET, Classic Asp, ASP.NET WebAPI, WebServices (Asmx), WCF
Services, .Net Core 1.0, Microsoft SQL Server.

PoliView (09/2014 – 12/2015)

Trabalhei para a empresa com um ERP na área da construção civil, migrando código legado em Delphi para o C# e
frontend em Angular.
Tecnologias: ASP.NET MVC, C#, ASP.NET WebAPI, Microsoft SQL Server e Firebase, AngularJs e Angular 2.
DigiPronto + Agência Digi (01/2014 – 07/2014)

Atuei em alguns projetos da agência e desenvolvi alguns sistemas para campanhas online e de divulgação de grandes
marcas, como Sadia, Yokitos, BRF e outros. Esta época foi próximo da copa, então sistemas de bolão web foram
vendidos pela agência e desenvolvemos uma ferramentas para gestão da campanha.
Tecnologias: ASP.NET MVC, ASP.NET WebApi, AngularJs, GruntJs, JQuery, HTML, CSS3 e Javascript.
Mais estudo / Neora (01/2012 – 10/2013)

Minha atuação nesta empresa foi como Desenvolvedor Web Sênior, cuidando do produto que era o site e produtos
da empresa. O portal demandava compras e área financeira de complexidade média e as demandas diárias eram
passadas diretamente para nossa equipe.
No período que estive na empresa também tive a oportunidade de fazer diversos trabalhos também com a equipe de
Marketing, a qual demandava soluções com plataformas de terceiros, que tive que desenvolver API’s para integrar com
os mesmos. A empresa era pequena, por volta de 50 funcionários, então dar um suporta a outras áreas era comum nas
tarefas diárias e isto me ajudou e muito para um crescimento interno. Ajudei muitas frentes inclusive na troca dos
servidores (infra) auxiliei a equipe na instalação do novo ambiente na nuvem.
Tecnologias: ASP.NET MVC, ASP.NET Forms, Microsoft SQL Server, JQuery, Javascript.
BRQ (07/2011 – 12/2011)

Fui contratado para um projeto de criação de um portal de administração corporativa (intranet) para a CCR. Tentaram
me realocar pois o projeto terminou, mas decidi não ficar na empresa.
Tecnologias: ASP.NET Forms, C#, WCF, Microsoft SQL Server.
GPTI (02/2010 – 07/2011)

Trabalhei na GPTI alocado em diversos projeto de sua fábrica de software Tive a oportunidade de trabalhar com os
grandes bancos brasileiros e também outras importantes marcas do mercado. Listo os 3 principais projetos que passei
mais tempo dentro da consultoria. Veja abaixo:
Itaú (Banco)

Meu trabalho na empresa começou com este cliente, suportando os chamados da fabrica de software, utilizando
ASP.NET Forms, ASP Classic, ASP.NET MVC, WPF, WCF, VB6. Embora conheça a linguagem Basic, que utilizei até
2007 em alguns projetos, não é uma linguagem que desenvolvo, então é um uso mais pontual para demandas
emergenciais.
Bradesco – MediService (Banco e Seguro Saúde)

Atuei na migração de um projeto em VB6 / MS Visual Studio 2002 para o C# com MS Visual Studio 2008. O cliente
utilizava Oracle 8 e acessávamos alguns serviços do Mainframe.
T4F – Tickets For Fun (Entretenimento)

Meu ultimo projeto na empresa foi a atuação no desenvolvimento do sistema para gestão de venda de ingressos e
administração dos PDV da T4F. Este projeto foi meu primeiro contato com a metodologia do SCRUM, que passamos
por um treinamento antes e durante o projeto. Neste projeto utilizei o WPF, WCF e o banco Microsoft SQL Server
2008.
Emphasys (05/2008 – 02/2010)

Tive a oportunidade de trabalhar na Emphasys alocado também em diversos projeto de sua fábrica de software. Como
na empresa anterior, listo os 3 principais projetos que passei mais tempo dentro da consultoria. Veja abaixo:
CNI (Confederação das Indústrias / Entidade)

Meu trabalho na empresa começou com este cliente, com a criação do sistema de regulamentação dos processos de
exportação da entidade no Brasil. A equipe utilizava ASP.NET Forms, Microsoft SQL Server. Aqui foi meu primeiro
contato profissionalmente o Visual Studio 2008.
ComGás (Energia)

Um projeto que surgiu após o termino do sistema da CNI foi a manutenção do sistema da empresa ComGás, que era
um legado web em ASP Clássico. A equipe utilizava ASP 3, Microsoft SQL Server e Oracle além de correções
pontuais no HTML, CSS e Javascript. O sistema também contava com a estrutura de classes no COM+.

Ticket (Benefícios)

Participei por mais de um ano alocado exclusivamente para esta empresa em demandas de projeto e de manutenção
dos sistemas, atuando como consultor ou na fabrica ou muitas das vezes, no escritório do cliente.
As demandas foram diversas também e utilizei: ASP.NET Forms, ASP.NET MVC, WCF, ASP 3, Microsoft SQL Server e
Oracle.
Audatex (03/2007 – 05/2008)

Trabalhei na Audatex primeiramente como consultor, suportando o principal sistema de sinistro o Molicar (mais
conhecido software do setor de seguros) e fui absorvida para a equipe depois de 3 meses.
Minhas principais atividades eram correção de itens do sistema legado em VB6 e também cuidava de um novo produto
para aprovação em nível de alçadas de liberação de pagamento de sinistros (RulesCheck).
F.Biz (05/2006 - 03/2007)

Tive a oportunidade de aprender muito com o dia a dia desta Agência de Publicidade. Apesar da dinâmica ser bem
diferente das empresas de software tradicionais, gosto muito da dinâmica que trabalhei aqui com novos projetos
praticamente todos os meses.
Para mim, foi um laboratório não só técnico, mas também de resiliência e paciência.
Micromust (01/2005 - 05/2006)

Na Micromust a experiência de trabalhar em uma equipe menor e fazer a coisa acontecer. Para mim a experiência
marcou o inicio de uma maturidade profissional na minha carreira, que até então não estava tão claro, pois ainda
estava nos primeiros passos da profissão.
Ortovet (07/2002 - 11/2004)

Na OV tive a primeira oportunidade como desenvolvedor de sistemas. Até então, tinha trabalhado na área, mas como
suporte técnico desde 1999, onde tive minha primeira oportunidade de estágio e aqui nesta empresa, foi onde iniciei
meus trabalhos formalmente.

