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Objetivo 

Minha principal área de atuação consiste em Análise de Sistemas, onde tenho agregado um alto 
nível de conhecimento com o passar dos anos.  

Durante os anos de atuação na área de Tecnologia da Informação, adquiri experiência em 

diversas funções, possuindo habilidades necessárias para assumir cargos que exijam 

conhecimentos focados em análise de requisitos, gerência de projetos, homologação de 

sistemas, atendimento ao cliente, help desk e desenvolvimento em múltiplas linguagens. 

 
Possuo um perfil dinâmico, comunicativo, bom relacionamento, responsável, de fácil 
aprendizado, facilidade de adaptação a diversos ambientes e equipes de trabalho, pró-ativo, 
com grande conhecimento técnico, criativo, agilidade em detectar e solucionar problemas.  

 

Qualificações 

9 anos de experiência em Sistemas de Informação, divididos em: 
 

 Análise e Projeto de Sistemas: Proficiência em análise de custo/benefício, análise de 
sistemas, análise financeira, arquitetura de aplicativos, elaboração de diagramas UML, 
estimativa de cronogramas e recursos para desenvolvimento, estudos de viabilidade, 
integração de sistemas, utilização de metodologias de desenvolvimento de sistemas, 
projeto de sistemas, análise e elaboração de requisitos para definição de negócio; 
 

 Gerência de Projetos: Controle e qualidade de projeto, elaboração e acompanhamento 
de cronograma utilizando o MS Project, cálculo de estimativa, utilização de ferramentas 
de gerência de projetos, gerência de recursos, liderança, planejamento, interface entre 
fábrica, clientes e fornecedores, elaboração de relatórios e status report, elaboração de 
documentos gerenciais, definição de ferramentas para benchmarking, detecção e 
solução de problemas, supervisão e monitoramento do ambiente operacional e demais 
softwares básicos, equipamentos de plataforma distribuída, suporte avançado ao 
ambiente operacional:  sistema operacional e demais softwares básicos, implementação 
de aplicativos em ambiente de produção e planejamento de capacidade; 

 

 Controle de Qualidade (SQA): Controle de qualidade, elaboração de casos de teste, 
utilização de ferramentas de teste, execução de testes integrados e aplicação de 
metodologias de teste; 

 

 Conhecimentos Gerais: conhecimento avançado em suporte Linux, suporte SUN One, 
SUN One Application Server, SUN One Web Server e SUN One Directory Server, SJASAS e 
SJSWS, suporte para programação SHELL SCRIPT, VB SCRIPT, PERL, ASP e PHP, suporte 
Tomcat e Jboss. 
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Metas 

Somar conhecimento a empresa, desempenhando com qualidade e compromisso a função que 

me for atribuída. Buscar acima de tudo executar um trabalho que atenda as expectativas em 

mim projetadas. 

 

Certificações 

 Certificação Microsoft Student to Business. 

 

Experiência Profissional 

 

Multicrédito (2013 – Atual) 

Função: Analista de Sistemas.  

Equipe de Front-End e faturamento, responsável por todo cálculo do faturamento, 
acompanhamento de geração das notas fiscais Rio e SP, exibições das faturas e dados dos 
clientes em tela web. Trato de levantamento de requisitos direto com o cliente, escopo, prazo e 
elaboração de especificação funcional e técnica. Metodologias Ágeis baseada em Scrum e Adizes 
Utilização do Método Canvas. Faço parte do grupo de implementação escritório de projeto com 
base na metodologia PMI . 
Suporte em sistemas (Joomla, PHP, DNN, Tera Term, BAT, Axway, C#, PL-SQL, PL-SQL-WEB)  
Desenvolvedor web (PL-SQL-WEB, C# Framework 3.0 , 4.5 , DNN) e expertise em banco de dados 
(Sql-Server, My-sql , Oracle forms, Oracle Report, Oracle em PL-Sql ).  

 

Unimed (2013 até 2013 – 5 meses) 

Função: Analista de Sistemas  

Analista desenvolvedor web (Java Script , C# Framework 2.0 , 3.0 ) e expertise em banco de 
dados (Sql-Server, Oracle e desenvolvimento em PL-Sql). Construção dos WebServices de 
integração. 

 

 
Metatron (2011 até 2013 – 2 anos e 5 meses) 

Função: Analista de Sistemas Sr. / Líder de equipe 

Contratação como Sócio Cotista, desempenhando diversas atividades, assim como mantendo o 
foco nas áreas de riscos de projetos importantes. Atuação direta, conhecimento técnico e 
acompanhamento das etapas dos projetos da empresa: gestão, especificação, desenvolvimento 
e qualidade. Minhas principais atividades foram: realizar o entendimento e levantamento de 
requisitos, elaboração de diagramas UML utilizando o Enterprise Architect, elaboração de 
especificações funcionais e técnicas, acompanhamento e condução de reuniões, gerenciamento 
de equipe, atuação em QA, realizando testes integrados utilizando as ferramentas Quality 
Center e SoapUI, realização de testes de aceitação junto ao cliente, desenvolvedor web (VB.net, 
Html5, Asp, Asp com Lumis, Java Script ,C# Framework 3.0) e expertise em banco de dados (Sql-
Server, Oracle e desenvolvimento em PL-Sql).  
 



 
 
 

Valorem (2011 até 2011 – 5 meses) 

Função: Analista de Sistemas Pl. 
 

Desenvolvimento e manutenção de sistemas web utilizando as tecnologias Asp, C#, Javascript, 
HTML, elaboração de queries, criação e manutenção na base de dados utilizando o SQL Server. 
 
 
Synapsis (2008 até 2010 – 2 anos) 

Função: Analista de Sistemas 

 

Desenvolvimento e manutenção de sistemas web utilizando as tecnologias Asp, Visual Basic, C#, 
VB.net, PL-Sql, Magik, Javascript, HTML, utilizando o Visual Studio 2008-2012 – Framework 2.5 – 
3.0, elaboração de queries, criação e manutenção na base de dados utilizando o SQL Server, 
Oracle e Informix. A empresa possuía CMMI nível 3 e MPS.BR 
 
 
TIVIT (2008 até 2010 – 1 ano e 2 meses) 

Função: Analista de Suporte 
 

Responsável por realizar o suporte de TI nível 2. 
 
 
 

EURODATA (2006 até 2007 – 1 ano) 

Função: Professor de Informática 
 

Realizar as atividades como Instrutor de informática. 
 

Reprint-Itaipú (2006 até 2007 – 1 ano) 

Função: Coordenador técnico 
 

Responsável por realizar a montagem e manutenção de computador, fornecer suporte à rede da 
empresa, auxiliar administrativo e telemarketing. 
 

 
 
 
 

Formação 

 
 Bacharelado em Sistema de Informação 

Universidade Estácio de Sá – Em andamento 
 

 Bacharelado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
Universidade Estácio de Sá – Em andamento 
 



 

Principais Cursos 

 
 Curso de Webmaster C#.net – Coti Informática 

 Curso de Analista de Governança e Projeto – Training Education Service 
 Curso de PMP – Training Education Service 
 Curso de COBIT – Training Education Service 
 Curso de ITIL – Training Education Service 
 Curso de administração em Linux – Universidade Estácio de Sá 
 Curso de lógica de programação – Universidade Estácio de Sá 
 Curso de Photoshop – Universidade Estácio de Sá 
 Curso de HTML e construção de web sites – Universidade Estácio de Sá 
 Curso de Informática Avançada: Internet, Office e MS-DOS – Eurodata  

 Curso de Web Design – Eurodata 
 Montagem e Manutenção de computadores e Redes – Futura (RS) 

 

Conhecimentos e Tecnologia 

 
Banco de Dados: Oracle, SQL Server, Oracle Application Server, TOAD, PL/SQL Developer , MySql 

Ferramentas Gráficas: Adobe Ilustrator, Adobe InDesign, Adobe ImageStyler, Adobe PageMaker, 

Adobe Photoshop, CorelDraw, CorelPhotoPaint, JPEG, Macromedia Dreamweaver, Macromedia 

Fireworks, Macromedia Flash, Microsoft FrontPage, Pagemaker, Photo Impress 

Sistemas Operacionais: DOS, Linux, UNIX, Windows 7, Windows 8, XP, Windows Vista , outros 

Linguagens de programação: C# (Framework 2.0 - 4.5), C# MVC, C# Nhibernate, VB.net, Asp, 

HTML5, Pascal, VBA, Borland Delphi, Magik / PL SQL/ MOO, Asp com Lumis, C# com Sharepoint.  

Outros: JQuery validate , JQuery User Interface. 

Programas de Qualidade de Software: ISO IEC/15504, ISO IEC/12207, CMMI, MPS/BR, SPICE, 

MPT/BR, ISSO 9000, Quality Center, Testlink. 


