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INFORMAÇÕES PESSOAIS

•

Analista e Desenvolvedora de Sistemas com mais de 10 anos de carreira desenvolvida na área de Tecnologia da Informaçã o,
implementação e processos automatizados.

•

Experiência sólida com desenvolvimento de software na plataforma Asp.Net / C#;

•

Sólidos conhecimentos de ferramentas, plataformas e frameworks para desenvolvimento de soluções Web, como servidores
CMS SharePoint e WordPress.

•

Fortes habilidades em liderar e motivar equipes. Capaz de gerenciar o pessoal de forma eficaz e tem uma sólida formação
em treinamento de equipe, supervisão e mentoring.

•

Perspicácia estratégica e comercial, com a capacidade de desenvolver e implementar soluções e projetos altamente eficazes.

•

Excelente comunicação e habilidades interpessoais com a capacidade de se relacionar profissionalmente com pessoas de
todos os níveis.

•

Abordagem flexível e entusiasta, combinada com uma forte ética de trabalho. Capaz de compreender novos conceitos
rapidamente, bem como pensar de forma inovadora e criativa.

• Bem organizado, com boas habilidades para resolver problemas e uma abordagem disciplinada para priorizar as cargas de
trabalho.
CARREIRA
HISTORY
Set 2017 – Atual

KLEFFMANN GROUP, CAMPINAS, SP

www.kleffmann.com

Cargo: Analista/Desenvolvedor Sênior
Responsabilidades:
•
Planejar cronogramas e os recursos necessários, além de apresentar relatórios de andamento aos clientes.
•
Esclarecer as especificações do sistema do cliente e obter uma compreensão de suas práticas de trabalho e negócios.
•
Gerenciar a área em relação a prazos e urgências; coordenar a agenda e distribuição de trabalho entre a equipe.
•
Gestão de Indicadores de Área, Buscar e apresentar novas metodologias e ferramentas.
•
Desenvolver ferramentas de automação para áreas internas (Design, Manutenção e Evolução).
•
Apoiar as equipes de desenvolvimento e equipe de teste na solução de problemas e desempenho.
•
Preparar relatórios de desempenho regulares e ajude com os requisitos de treinamento interno.
ATRIBUIÇÃO CHAVE:
• Desenvolvimento e evolução de software de pesquisa de mercado.
Principais realizações:
•
Desenvolvimento de um banco de dados de produtores usando a linguagem asp.net com MVC Entity Framework.
•
Garantindo que todas as atividades sejam realizadas profissionalmente, usando os melhores práticas de mercado.
•
Habilidades na comunicação de informações altamente técnicas aos funcionários em todos os níveis .

Jul 2014 – Set 2017

INSTITUTO BUTANTAN, SÃO PAULO, SP

www.butantan.gov.br

Empresa governamental brasileira focada na produção de vacinas.
Cargo: Analista de sistemas sênior
Principais Responsabilidades:
•
Planejar os cronogramas e os recursos necessários, bem como apresentar relatórios de andamento aos clientes .
•
Responsável pela modelagem de sistemas Web e suas relações com outros projetos, desenvolvendo componentes do
aplicativo utilizando estereótipos UML e programação orientada a objetos. Responsável também pelo desenvolvimento da
arquitetura base.
•
Definir requisitos de software.
•
Projetar, testar, instalar e monitorar novos sistemas.
•
Suporte a clientes com atividades de gerenciamento de mudanças (GMUD).
•
Organizar treinamento para usuários e outros consultores.
ATRIBUIÇÃO CHAVE:
• Mudança de todos os softwares nas linguagens PHP sem metodologias e migramos para o ASP.NET C #, MVC com entity
framework.
• Criamos um design técnico e nova metodologia baseada no MVC.
• Implementamos metodologia scrum.
• Supervisionar o suporte pós-implementação e treinamento para a equipe de produção.
Out 2013 – Jun 2014

GAACC - Hospital, SÃO PAULO, SP

https://graacc.org.br/

Cargo: Analista de Sistemas Pleno
Principais Responsabilidades:
• Responsável pelo sistema de contas a pagar, contas a receber e contabilidade.
• Responsável pelos recursos humanos administrativos do sistema, estatísticas para gerências.
Principais realizações:
• Desenvolvimento de um site interno de intranet para promover comunicação e integração com todos os departamentos.

Mar 2009 – Out 2013

PORTO SEGURO S/A, SÃO PAULO, SP

https://portoseguro.com.br/

Cargo: Programador júnior.
 Iniciei como suporte para clientes.
 Em 2010, promovido a ANALISTA DO PROCESSO JR.
 Em 2012, promovido ao cargo de PROGRAMADOR DE SOFTWARE JR.
Principais Responsabilidades:
• Desenvolvimento de sistemas contábeis e administrativos, utilizando asp, vba e c # e banco de dados Oracle .
• Manutenção e documentação de sistemas administrativos e de seguros.
Principais realizações:
• Desenvolvimento de um painel usando o programa vba e usando uma apresentação web asp clássica, demonstrando os
principais números de gerenciamento da empresa.

ANTERIOR

•

ANALISTA DE APOIO - desempenho empresa Teleperformance (2008)

•
Exército Brasileiro – Oficial de Reserva, declarado aspirante-a-oficial em 2005, especializado em táticas de grupo,
trabalho sob pressão e preeminência de dever.
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QUALIFICAÇÕES E DESENVOVIMENTO PESSOAL
•

•

Sistemas da Informação – Universidade Nove de Julho, São Paulo, Brasil (2013)
Obtive treinamento especializado e certificações nas seguintes aplicações:
 .NET Software Architecture – Eduardo Pires (2017)
 Java & Android Development –K19 (2016)
 Development c# – K19 (2015)
 Developing Microsoft sharepoint – Kasolution (2015)
 Scrum Fundamentals for Projects – Fiap (2016)
 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 - V. Studio – Ka solution(2015)
 COBIT 4.0/ITIL V3 - Portal do Treinamento (2012)
 Time management – Internal Porto Seguro (2009)
 Preventing and combating fraud – Internal Porto Seguro (2009)

CONHECIMENTOS INFORMÁTICA

Development Back-end:
 Asp,net using mvc and entity (c#,vb)
 Object-Oriented Java, C, Python (learning)
 Asp Classic, vba excel automation, vb6.
 PHP using codeigniter and yii as a
framework.
Data Base:
 Oracle with PLSql, Sql Server and
MySQL.
 Functions, procedures, Views and complex
queries.
Middleware and Web Servers:
 IIS server 6/7 and 7.5
 Apache, Tomcat

Operating systems:
 Linux: Debian,
 Windows: XP, Vista, 7, 8, 10, Server
2000 and Server 2003
Mobile developer
 Android with android studio
 Cordova & phonegap.
Front-End
 Html5
 Bootstrap, Materialize and Font Awesome
 Design patterns.
 Jquery and javascript
 Sas, Css
Services integration
 SOAP
 API Rest
 XML, Json
 Webservice asp.net asmx.

PESSOAL




Advanced (written and oral) in English.
Espanhol Básico (Básica compreesão).
Interesses incluem música, viagens, história, desenvolvimentos técnicos em linguagens de programação
E bigdata/machine learn.
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