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RESUMO
Consultor de Tecnologia da Informação. Especialista em Engenharia de Software
pela USP. Graduação em Tecnologia da Informação. Responsável pela liderança
e gerência técnica do projeto para a construção de complexos sistemas para área
de Engenharia de Telecomunicações para uma grande empresa de
telecomunicações multinacional.
Sempre motivado por novos desafios, proativo, Autodidata, e muito comprometido
com os objetivos da empresa e dos negócios, interesse especial em Análise de
Sistemas, Engenharia de Software e Consultoria em TI, seguem abaixo algumas
das minhas habilidades profissionais;
 Ponto focal de projeto Telecomunicações;
 Habilidade em integrações entre diversos sistemas;
 Capacidade de resolver conflitos entre as áreas;
 Capacidade técnica para sugestões de melhores arquiteturas e soluções
técnicas;
 Interface com o cliente e equipe de Desenvolvimento;
 Conhecimento em integração usando SOAP ou API Restful;
 Apoio no desenvolvimento de cenários de testes;
 Experiência em análise de negócios e sistemas com ou sem estrutura ágile;
 Elaboração de especificações funcionais e técnicas (requisitos de negócio,
manuais de utilização, contrato de serviços, WSDL);
 Desenvolvimento e gestão de processos ETL;
 Elaboração de planos de testes e QA;
 Experiência em levantamento e detalhamento de requisitos;
 Mapeamento de processos de negócios;
 Suporte ao cliente durante todo o ciclo de vida do projeto, homologação das
entregas;
 Processo RUP e Metodologia SCRUM;
 Experiência em programação Web, PHP, SQL e PL/SQL (Oracle);
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FORMAÇÃO
2012 – 2014

Master of Business Administration (MBA), Computer Software
Engineering / Escola Politécnica da Universidade de São Paulo /
USP

2005 – 2009

Bacharel em Sistemas de Informação na Universidade
Bandeirante de São Paulo

.

CONHECIMENTOS
SOA, UX, COBIT, CMMI, PMBOK, Scrum, Especificação Funcional,
BPMN, UML, Linux, Data Warehousing, PL/SQL, PHP, Mysql,
Oracle, XHTML, Java Script, XML, Jquery, Wordpress, POO, SEO,
MVC, W3C Standards, W3C Acessibilidade e Tableless.

IDIOMAS
Inglês técnico (leitura e interpretação de textos)
Espanhol técnico (leitura e interpretação de textos)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
EMPRESA BRQ IT SOLUTIONS
CARGO
IT Consultant
PERÍODO outubro de 2011 (presente)
FUNÇÕES EXERCIDAS
o Responsável pela liderança e gerência técnica do projeto para a construção de
complexos sistemas para área de Engenharia de Telecomunicações para uma
grande empresa de telecomunicações multinacional;
o Forte atuação na obtenção e entendimento de requisitos e desenho da solução
técnica. Trabalho constante na tradução de regras de negócio alinhadas com o
cliente para o time de Fábrica de Software e vice-versa, com objetivo de realizar
as melhores e viáveis soluções;
o Alinhamento e direcionamento com diversas áreas do cliente, realizando
reuniões de Status Report, controle e atualização de cronograma, auxiliando e
suportando as necessidades informadas pelo Gerente de Projeto;
o Auxílio direto ao Gerente de Projetos para a elaboração e manutenção dos
cronogramas, atuando no dimensionamento dos requisitos e complexidades
técnicas da solução.
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EMPRESA NTT DATA Brasil
CARGO
Analista de Sistemas
PERÍODO outubro de 2011 a julho de 2013
FUNÇÕES EXERCIDAS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Implementação de novas funcionalidades em Frameworks Proprietários;
Desenvolvimento de PL/SQL;
Desenvolvimento de Bash;
Administração e Manutenção de Diversos Servidores Linux (Red Hat e Debian);
Gerenciamento de diversos bancos de dados (Oracle e Mysql);
Mapeamento de Processos;
Criação de BPMN;
Propor novas arquiteturas para parceiros da empresa Claro Telecom;
Manutenção de sistema ERP da Claro Telecom;
Criação e manutenção de ETL para a empresa Claro Telecom;
Orientar os desenvolvedores e consultorias a utilização correta das ferramentas e
arquiteturas atuais da empresa Claro Telecom.

EMPRESA
CARGO
PERÍODO

Buy2Joy Hotcommerce
Analista de Sistemas | Desenvolvedor
abril de 2011 a julho de 2011 (3 meses)

FUNÇÕES EXERCIDAS
o
o
o
o
o
o

Desenvolvimento de páginas web;
Aumento do tráfego de sites e técnicas de SEO;
Interface de usuário de sites e receita de publicidade;
Desenvolvimento de sistemas de estatística e estratégia de marca;
Gerenciamento completo do banco de dados;
Implementação de novas funcionalidades de Sistemas Legados;
para e-commerce, compras coletivas e site de venda de Imóveis.

EMPRESA
CARGO
PERÍODO

Prefeitura do Município de Itapecerica da Serra
Coordenador de Desenvolvimento
abril de 2009 - maio de 2011

FUNÇÕES EXERCIDAS
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Coordenação de equipe de Desenvolvimento;
Gerenciamento de banco de dados Mysql;
Documentação de Sistemas;
Criação e implantação de diversos Sistemas Internos; Sistema Habitacional (Minha
Casa, Minha Vida), Frente de Trabalho, Controle de Documentos, Sistema de
cadastramento de Deficientes Físicos, Sistema Jurídico, Concurso Público,
Processo Seletivo, dentre outros;
Levantamento e Especificação de Requisitos;
Especificação Funcional;
Gerenciamento de equipes;
Desenvolvimento de Mapeamento de Processos;
Interface com o cliente e equipe de Desenvolvimento;
Desenvolvimento do atual Site governamental.
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EMPRESA
CARGO
PERÍODO
o
o
o

Quantum Assessment
Desenvolvedor PHP | Gerenciador de Rede Linux
novembro de 2008 - março de 2009

Desenvolvimento de Sistemas internos;
Criação de Relatórios estatísticos;
Monitoramento e controle do Servidor Linux.

EMPRESA Savoir Tecnologia e Desenvolvimento
CARGO
Desenvolvedor
PERÍODO abril de 2008 - outubro de 2008
FUNÇÕES EXERCIDAS
o
o
o
o
o

Desenvolvimento de Sites e Hotsites utilizando os padrões;
Tableless com framework CodeIgniter;
Estruturação de páginas WEB utilizando padrões Tableless;
Realização de testes em diversas plataformas;
Modelagem de banco de dados.
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