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Especialista em desenvolvimento web e mobile
Mais de 15 anos como desenvolvedor.

Tecnologias
DOTNET Core, ASP.NET MVC, C#, Microsoft Azure, Amazon WebServices, Linq, EF, OOP, Web Form, Windows Form,
WebService, TFS, Git, HTML 5, CSS 3, SQL Server, Docker, Redis Cache, Memcached, MySQL, Javascript, Cordova, Ionic
Framework, PHP, NodeJS, desenvolvimento mobile híbrido, frameworks de front-end, usabilidade, arquitetura de
informação, coordenação/liderança técnica, análise de sistemas, prototipação.

Alguns destaques
•
•
•
•
•
•
•
•

Mentor e consultor freelancer de tecnologia para eventos de startups e empreendedores;
Vencedor de concursos de programação e tecnologia;
Primeiro lugar no Campus Party 2018 no concurso de startup;
Criador de plataforma online para resgate de animais perdidos em 2012 com destaque na imprensa em SP;
Fundador de rede social para aquaristas em 2010, uma das primeiras a utilizar Microsoft Azure (citada em sites e
eventos do Azure, tecnologia e startups além do nicho da aquariofilia);
Idealizador de projeto para área de Pescados, apresentado e elogiado no Ministério da Pesca em 2013, destacado
como “Uma solução para um problema antigo brasileiro”;
Apresentador do primeiro maior evento de Startups da América Latina (Case 2014 - São Paulo/SP);
Mais de 300mil famílias ajudadas no Brasil por app pessoal que auxilia na área de reforma e construção autogerida.

Histórico profissional na área de tecnologia
Empresas passadas
Dotz //Cargo: Arquiteto de Soluções e Inovação
Junho de 2017 até Novembro 2017 – Aplicativo para web
Pesquisa e teste de ferramentas de terceiros além da criação de protótipos (web e mobile) para auxiliar na tomada de
decisões da empresa em relação a tecnologias que possam gerar mais receitas. Arquitetura de plataformas em microserviço, participação na escolha de estratégias de inovação e fomentação de uma nova cultura na empresa.
Prodata Sistemas - Negócio Peças e SISDEL //Cargo: Arquiteto
Janeiro de 2015 até Dezembro de 2016 – Aplicativo para web
Criação de portal marketplace B2B e B2C para nicho de venda de peças proveniente de centros de desmontes legais. Portal
construído em C# e SQL Server, hospedado em Cloud Service do Azure, ainda utiliza banco de dados nosql, e possui api e
webservice para integração com erp de terceiros.
KMA2 – Arquitecasa //Cargo: Co-Fundador e Desenvolvedor
Junho de 2015 até presente – Aplicativo para web e smartphone
Refatoração da arquitetura do arquitecasa.com.br viabilizando um novo aplicativo para todas as plataformas + nova
plataforma web em NodeJS, PHP, MYSQL e MongoDB para potencializar os novos recursos e diminuir os custos de
infraestrutura, totalmente em Microsoft Azure, em multi servidores.
WebMotors //Cargo: Arquiteto
Novembro de 2014 até Junho de 2015 – O maior site automotivo do Brasil.
Desenvolvimento da API para a nova plataforma de revendedores poder suporte a milhares de revendas e transações de
anúncios nos 4 sites da webmotors, aumentando a escala e mantendo o core de quase 20 anos de código intactos.
FCamara //Cargo: Desenvolvedor Sr.
Abril de 2014 até Outubro de 2014 – Consultoria e Desenvolvimento em software.
Desenvolvimento de backend do portal Santander Esfera e construção do webservice intermediário para comunicação com o
aplicativo móvel do Santander.
Petrobras Premmia //Cargo: Arquiteto de Sistemas
Abril de 2012 até Fevereiro 2014 – Startup FTC Cards – Programas de Fidelidade
Arquiteto Web responsável pelo programa de fidelidade Premmia da Petrobras. Arquitetura e Coordenação do time de
desenvolvimento.
Epic Hail Interactive //Cargo: Desenvolvedor e Arquiteto de Sistemas
Junho de 2010 à Abril de 2012 - Produtora
Arquiteto/Desenvolvedor Web e Líder técnico. Desenvolvimento de mais de 15 projetos (alguns citados acima) voltados
para web e mobile.
Gommo //Cargo: Arquiteto de Sistemas
Setembro de 2009 à Julho 2010 - Agência Digital

Líder técnico, arquitetura e desenvolvedor sênior.
Desenvolvimento de quatro portais da Natura e Redes Sociais.
Garage Im //Cargo: Desenvolvedor Pleno
Março à Abril de 2009 - Agência Digital.
Programador .NET (C#/VB.net) para projeto específico.
Desenvolvimento e manutenção do site Skol Sensation.
Império Tecnologia / TCI Controller //Cargo: Desenvolvedor Pleno e Arquiteto de Sistemas Jr
Agosto de 2008 à Agosto de 2009 - Consultoria – Tecnologia e Automação industrial.
Analista Programador .NET (C#/VB.net) e Coordenador Técnico.
Desenvolvimento de software portuário com camadas web, Windows e mobile.
One Digital //Cargo: Desenvolvedor Pleno
Maio de 2008 à Agosto 2008 - Agência – Marketing Digital.
Programador .NET (C#/VB.net) para projeto específico.
Projeto de WebService Samsung e manutenção de back-end de sites como Bradesco, American Express, Klabin e outros.
Lumina 1 //Cargo: Desenvolvedor Jr
Março de 2007 à Maio de 2008 - Agência – Marketing de Relacionamento.
Programador Pleno de Front-end e júnior de ASP e PHP.
Programação (Back/Front-end) e manutenção dos sites da Gol, Medley, SonyDADC, campanhas da Mapfre e outros.
Transpaper //Cargo: Desenvolvedor Jr
Março de 2005 à Março de 2007 - Empresa do setor têxtil e comércio virtual
Programador júnior de back-end e Webdesigner
Desenvolvimento do site da transpaper e gerenciamento de lojas virtuais.

Formação
UNIP – Universidade Paulista
Gestão da Tecnologia da Informação
Impacta Tecnologia
ASP, Javascript e SQLServer 2005
Brás Figueiredo
2124 – Programming with MS Visual C#
2541 – Core Data Access with Microsoft Visual Studio 2005
2542 – Advanced Data Access With Microsoft Visual Studio 2005
2543 – Core Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005
2544 – Advanced Web Application Technologies with Microsoft Visual Studio 2005
2546 – Core Windows Forms Technologies with Microsoft Visual Studio 2005
Certificações Microsoft
MCPD: Web Developer
MCTS: .NET Framework 3.5 – ADO.NET Applications
MCTS: .NET Framework 2.0 – Web Applications
Programador desde 1998, curioso e autodidata desde sempre.
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