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PERFIL

IDIOMAS

Iniciei minha carreira aos 14 na indústria de jogos, aumentando os níveis de dificuldade em
cartuchos de videogame (Atari, Nintendo, Mega Drive, Super Nintendo) para rodar em
fliperamas utilizando a linguagem de máquina (Assembler) de vários processadores. Apesar
de ser divertido, era um trabalho bastante difícil. Na época, realizei a tradução de alguns
jogos para o português.
Programei em Cobol, Pascal, C, C++, Clipper, Java, e muitas outras linguagens da era préInternet. Fui instrutor de Basic, Cobol, Word, Excel e DBase em alguns cursos de informática.

Versão em Inglês
Baixar PDF

Acompanhei o surgimento da Internet no Brasil, e a partir daí, fui construindo meu
background. Atualmente sou Analista de Segurança da Informação, Administrador de Banco
de Dados e Desenvolvedor FullStack, o que significa que não faço apenas a programação
(Back-End), sou também Front-End, com conhecimentos avançados em Photoshop, Layouts
de Site, Temas, WordPress, Roda das Cores, Fundamentos de Web Design, Usabilidade e
Experiência do Usuário (UX).

Português
Inglês
Espanhol

HABILIDADES
HTML5, Bootstrap 4
CSS3, SASS, LESS

OBJETIVO

Sou DBA SQL Server com certificação (MCSA SQL Server 2016), tendo trabalhado com este
banco de dados desde a versão 2000. Trabalhei 5 anos com MySQL e 2 anos com Oracle
8i/9i. Realizei algumas consultorias em otimização (Tunning) para médias e grandes
empresas.

Trabalhar em um
ambiente moderno
que me ofereça
desafios e estimule
a inovação, o
aprendizado e a
colaboração.

Em 2001, fui designado para um trabalho de Segurança da Informação. Eu não possuía
conhecimentos nesta área. Alguns anos mais tarde, tirei minha certificação CCNA, juntei meus
conhecimentos em redes TCP/IP, OpenBSD, Firewalls e Proxies e desenvolvi minhas próprias
ferramentas e wordlists em idioma português para finalidades específicas. A partir dessa
experiência, fui construindo meu perfil de Hacker Ético, com especialidade em testes de
penetração em websites (Pentester), tendo realizado consultorias em segurança de website
para várias empresas.

Python

GIT/TFS

SOCIAL

Atuei com Criação e Marketing Digital, desenvolvendo Blogs, Hotsites, Websites e Ecommerces. Me especializei em incluir sites na primeira página do Google utilizando um
extenso conjunto de serviços, técnicas e ferramentas, tais como SEO (Otimização de
Mecanismos de Busca), SEMrush, ferramentas do Google (Page Speed, Keyword Planner,
Analytics, AdWords, Search Console, AdSense, Trends), Bing Webmaster Tool, GTMetrix,
SEOSiteCheckup, Schema.Org, JSON-LD, CrazyEgg, e um considerável número de plugins
WordPress, Add-Ons para navegadores e blogs como o "Resultados Digitais".
Tenho expertise em otimização de sites em nível de programação (Front-End/Back-End) e
bancos de dados (SQL Server, Oracle e MySQL).

MySQL
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Minha formação é Analista de Sistemas. Sou auto-didata, perfeccionista e muito persistente.
Tive a incrível experiência de ter cursado Estatística na ENCE (Escola Nacional de Ciências
Estatísticas - IBGE) em 1995, quando a Internet havia acabado de chegar no Brasil. Conheci os
pilares da Inteligência Artificial, que hoje está alcançando seu estágio de maturidade e
mudando o nosso mundo. Utilizei o SAS (Statistical Analysis System) e as duas principais
técnicas que compõem a base da IA, Correlação e Regressão.
Continuo estudando e aprimorando meus conhecimentos. Começo este ano minha pós em
IOT e MBA em Realidade Aumentada, duas das minhas maiores paixões em tecnologia.
Meu projeto pessoal é o Altweb (https://altweb.info), uma iniciativa premiada em segundo
lugar na programa I9 (Inove) do grupo ISG. Atualmente o projeto está sendo movido para o
CloudLife (https://cloudlife.io).
 Brasil
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EXPERIÊNCIA

Javascript, jQuery
Node.js, Express, ES6

PHP 7
Laravel
SQL Server 2000-2016

REST API
Desenvolvimento Web
Desenvolvimento Mobile

Oracle
Segurança da Informação
Performance de Aplicação
Otimização de Banco de
Dados
C#
Web Design
Inbound Marketing
SEO
Photoshop e Corel Draw
WordPress
Infraestrutura e Redes

Analista de Sistemas
2017 - Atual

CDIS Informática
Faço parte da equipe ágil de desenvolvimento do BriskPPM, o
principal produto da empresa.
Atuo com Administração de Banco de Dados SQL Server,
Desenvolvimento em C# e Web Design.

Servidores Windows
Servidores Linux
ASP Classic
Visual Basic 6

Consultoria
2016-2019

Catálogo das Artes
/

Desenvolvi uma nova versão para o site, moderna, responsiva e
funcional.
Criei e publiquei nas lojas Apple Store e Google Play os aplicativos
do Catálogo das Artes.
Desenvolvi a nova área de Colecionismo, criei robôs em PHP para
obtenção dos itens de colecionismo.
Realizei a otimização do banco de dados para suportar milhões de
itens de colecionismo sem comprometer o desempenho do site e a
experiência do usuário.

Startup
2007-2017

Suporte On
Realizei consultorias em Marketing Digital com a utilização do
Google AdWords.
Criei e otimizei blogs utilizando técnicas de SEO e o uso de Email
Marketing.
Desenvolvi alguns sites de comércio eletrônico.
Fui consultor de segurança da informação para algumas empresas
de médio e grande porte.

Analista de
Marketing
2005-2006

Medcenter Solutions
Esta foi minha primeira experiência na área de Marketing, e foi
muito positiva.
Desenvolvi a política de email marketing da empresa baseada nas
Boas Práticas do Email Marketing.
Criei um software centralizado para envio e recebimento de email
marketing com técnicas avançadas de detecção de spam.

Gerente de TI
2001-2004

Adver Mídia Exterior
Fui responsável por toda a infraestrutura da Adver, do cabeamento
à instalação do CPD e das estações de trabalho.
Desenvolvi o Sistema de Informação da empresa para controle e
integração de todas as áreas (TI, Operacional, Estoque, Serviços,
Produtos, RH, Departamento Pessoal, ...).

Gerente de Projeto
2001-2002

Gerente de
Tecnologia
2000-2001

Invent Internet Ventures
Atuei como gerente de projeto para uma equipe de
desenvolvimento dos sites Olé e Orelha Digital, os quais foram
precursores de muitos dos grandes sites e redes sociais da
atualidade.

Criativa Telemarketing
Fui responsável pela infraestrutura de TI da Criativa nas unidades
fora do Rio de Janeiro.
Desenvolvi o sistema de telemarketing da empresa (Ativo e
Receptivo) em ASP + SQL Server.

EDUCAÇÃO

Análise de Sistemas
2017-2019

Gestão de Projetos
em TI

Estácio
Graduação Tecnológica

Universidade Gama Filho
Graduação Tecnológica

2005-2008

Estatística

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

1995-1997

Graduação
/

CERTIFICAÇÕES

MCSA: SQL 2016
Database

Microsoft Corporation
Certificação nº H098-3492

2019

CCNA
2005

Fundação Bradesco
Certificação

TRABALHOS

Altweb
2018

Ligeiro
2017

Kebox
2017

Catálogo das Artes
2017

Show Rentals
2016

Clube Fitness
2015

Comex Global
2015

Rei das Peças
2014

Comex do Brasil
2014

Brasília Estágios
2014

GEAE
2014

Projeto Pessoal
Altweb é um gerenciador de informações pessoais. Vencedor do 2º
lugar em concurso de inovação do grupo ISG.

Freelancer
Ligeiro é um guia de negócios local desenvolvido para atender
pequenas localidades. Desenvolvimento de website e app na loja
Google Play.

Freelancer
Desenvolvimento do site, blog e apps nas lojas Microsoft Store,
Google Play e Apple Store.

Parceria
Desenvolvimento do novo website responsivo, criação e
manutenção da área de colecionismo, e apps nas lojas Microsoft
Store, Google Play e Apple Store.

Freelancer
Desenvolvimento do website e sistema de gestão de conteúdo
(CMS).

Parceria
Desenvolvimento de site e apps nas lojas Microsoft Store, Google
Play e Apple Store.

Freelancer
Desenvolvimento de site, robôs de importação de dados do
MDIC/Aliceweb, e app na loja Google Play.

Parceria
Desenvolvimento de ecommerce integrado ao Sistema de
Gerenciamento Corporativo Shop9. Otimização do site para
mecanismos de busca.

Freelancer
Desenvolvimento de blog WordPress com serviços de performance
de website e otimização no Google.

Freelancer
Desenvolvimento de website em WordPress com serviços de
performance de website e otimização no Google.

Voluntário
Desenvolvimento de blog WordPress com serviços de performance
de website e otimização no Google.

/

