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CNH cat. B

Ojetivo
Atuar em Gestão de TI
Formação Acadêmica
MBA em Gestão de Tecnologia da Informação
IGTI – Belo Horizonte/MG

Ano: 2015

Graduação em Ciência da Computação
Uni-BH – Belo Horizonte/MG

Ano: 2010

Experiências Profissionais

○ Coordenador de projetos de TI na Natura
o
: set/2015 até o momento.
des desenvolvidas
:
* Product Owner e líder da Célula Web do Núcleo de Inovação Digital, responsável por
desenvolvimento de projetos com foco em metodologias ágeis e centrado na experiência do
usuário, como o natura.com.br e adoromaquiagem.com.br, dentre outros ativos digitais.

Arquiteto de Software na webAula S/A
: abr/2012 até agosto/15.
esenvolvidas
:
* Retornei à webAula com a responsabilidade de conduzir a reescrita do produto mais
importante da empresa utilizando tecnologias atuais
* Responsável por propor a arquitetura do sistema e liderar tecnicamente a equipe de
desenvolvimento desse novo produto pensando sempre no seu crescimento e escalabilidade
* Proposição de melhoria contínua no processo de desenvolvimento de software
* Incentivo de estratégias de retenção e compartilhamento de conhecimento
* Implantação de um modelo ágil de desenvolvimento através do uso de Scrum e Kanban
○

○

Arquiteto de Software na JCHEBLY
: set/2010 até mar/2012.
:
* Assumi a liderança técnica da recém criada equipe de P&D
* Responsável pela elaboração e acompanhamento da arquitetura de sistemas, propondo melhores
alternativas e práticas para o desenvolvimento de produtos inovadores

○

Coordenador na webAula S/A
: maio/2009 até set/2010.
:
* Liderei a equipe de novos produtos
* Era responsável pela orquestração dos projetos que eram concebidos e mantidos pela equipe além de fazer
o relacionamento direto com os clientes a fim de captar deles novas demandas ou sugestões de melhoria em
nossos produtos
* Tinha como tarefa reportar a evolução da equipe à gerência e diretoria, além de propor e incentivar melhoria

vidas

de processos
○

Web Developer na webAula S/A
: maio/2009 até set/2010.
:
* Trabalhei no desenvolvimento de aplicações ricas para web com foco em EAD
* Liderei o desenvolvimento de uma ferramenta de web conferência, uma das únicas no Brasil na época, com
a possibilidade de compartilhamento de desktop sem a necessidade de instalação de software no cliente.
* Atuei em vários projetos para EAD tendo atuado com predominância em tecnologias como Flex e .NET.

○

Instrutor na Unir Informática
: jun/2004 até maio/2009.
:
* Instrutor, aos sábados, dos cursos de Flash Avançado e Webmaster.
Ministrei aulas de programação em Flash utilizando recursos avançados utilizando Actionscript. Ensinei também
PHP, MySql, HTML, CSS e Javascript para o curso de Webmaster.

○

Web Developer na Verbo Criativa
: jul/2004 até nov/2005.
:
* Desenvolvi sites e sistemas web de acordo com demandas de clientes. Era responsável também por fazer o
briefing inicial e conceber a arquitetura base do sistema.
* Trabalhei com várias tecnologias web como ASP, PHP, Flash, MySQL e Javascript.
* Nessa época comecei o desenvolvimento de aplicações ricas para internet me valendo da grande
popularidade do flash player.

Competências
○
○

C#, .NET, Java, PHP, Python, Javascript, HTML, CSS, Scrum, Kanban, Design Patterns, Desenvolvimento para
Android, Desenvolvimento para iOs
Plataformas: Windows, Linux e Mac

Principais habilidades
○
○
○
○
○
○

Liderança e desenvolvimento de pessoas;
Alta habilidade de relacionamento interpessoal;
Compromisso com resultados;
Foco em organização, controle e qualidade;
Flexibilidade;
Pro atividade.

Aperfeiçoamento Profissional

○

Certificações
MCP - Microsoft Cerfied Professional ASP.net

○

Idiomas
Inglês - Avançado

