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Perﬁl

Sou um desenvolvedor entusiasta, sempre busco me
manter atualizado com as no vas metodologias, tecnologias
e conceitos. Procuro sempre criar as melhores soluções
independente de frameworks ou linguagens. Estou a
procura de oportunidades que coloquei tudo que sei a
prova, não gosto de ﬁcar parado e estou sempre aberto a
ideias.

Habilidades

Javascript

Infraestrutura

CMS e E-Commerce

Tenho experiência com
aplicações mobile usando
Ionic e React Native;
desktop com Electron;
client-side com Angular
(1.x) e React; server-side
com Express e Koa. Já
desenvolvi diversas
integrações com APIs como
AWS, Firebase, Google,
Facebook, entre outras.
Tenho experiência com
testes unitários utilizando
Mocha/Chai migrando
atualmente para Jest e
testes End-to-End com
NightwatchJS e
Browserstack.

Tenho mais de dois ano de
experiência nos serviços da
Amazon sendo os principais
EC2, LoadBalancer, RDS,
Route 53, CloudFront e S3.
Durante esse tempo fui
responsável pela
manutenção, conﬁguração
e ajustes de performance
de servidores de produção,
homologação e testes para
aplicações em PHP e
Javascript. Recentemente
tenho investido em Docker
como facilidator durante
deploys.

Trabalhei com os CMS
Wordpress e Drupal criando
sites, plugins e módulos
para os mesmos. Em lojas
virtuais, onde tenho mais
tempo de experiência,
trabalhei principalmente
com Magento
desenvolvendo, integrando
e adaptando módulos e
criando integrações com
ERPs. Usei também
WooCommerce para
Wordpress como alternativa
ao Magento desenvolvendo
plugins e ajustes para loja.

Mobile

PHP

Outros

Participei recentemente de
um projeto utilizando
ReactNative e tive bons
resultados. Utilizando a
stack Redux + Immutable +
Redux Saga, consegui
manter a lógica isolada dos
componentes e deixar
código organizado. Na
camada de dados utilizei
GraphQL com ApolloStack
reduzindo bastante a carga
do servidor e deixando a
aplicação 200% mais
rápida. Antes de trabalhar
com RN eu também
trabalhei com Ionic nas
primeiras versões.

Trabalhei com os
frameworks Zend 1 e 2,
CodeIgniter, Symfony e
Laravel. Tenho maior
experiência com Zend e
Laravel, sendo Laravel 4
meu último e mais
proveitoso framework. Sigo
ﬁrmemente as propostas
estabelecidas pelo PHPFIG
e bastante tempo para
gerar um código legível e
fácil de manter.

Uso GIT em todos os
projetos que participo e
tento contribuir, quando
possível, com projetos da
comunidade que faço uso.
Trabalhei muito tempo com
SCRUM e XP e tenho
experiência com
ferramentas de
planejamento/gerenciamento
de projetos. Já criei e
descrevi vários projetos a
nível técnico deﬁnindo MVP
para os mesmos e
planejando a evolução do
produto ﬁnal.

Experiência
Proﬁssional

EasyCarros

Desenvolvedor full-stack sênior

10/2016-Atual

Desenvolvimento e manutenção de componentes para web apps utilizando Angular e React e APIs
com NodeJs e Express. Desenvolvimento da terceira versão do aplicativo para clientes e parceiros
utilizando React Native (versão Android).

Itaro

Desenvolvedor full-stack sênior

06/2015-09/2016

Desenvolvimento e manutenção de componentes e módulos para o e-commerce em Magento.
Manutenção, conﬁguração e performance analysis dos servidores de desenvolvimento e produção na
Amazon. Desenvolvimento de APIS e integrações em NodeJs com ES6. Automatização de processos
de deploy utilizando Jenkins e Docker. Automatização do processo de builds utilizando Gulp.

Intrapoint Brazil
System developer

02/2014-06/2015

Desenvolvimento e manutenção de ferramentas para sistema de gestão de crises utilizando PHP e
JavaScript. Conﬁguração/Manutenção de servidores na Amazon para homologação e testes.
Desenvolvimento de módulos utilizando PHP puro (sem frameworks) para gerenciamento de vários
bancos de dados e controle de acesso. Automatização do processo de builds utilizando Gulp.

Index Comunicação Digit al
Web developer

01/2012-02/2014

Desenvolvimento e manutenção de blogs e plugins em Wordpress. Desenvolvimento e manutenção de
e-commerces e módulos em Magento. Desenvolvimento de aplicações SPA utilizando Laravel e
Angular. Desenvolvimento de sistemas utilizando os frameworks Zend 1,2 e Laravel. Treinamentos,
planejamento e coordenação de projetos. Automatização do processo de builds utilizando Grunt.

Noix Internet
Web developer

09/2011-12/2011

Desenvolvimento e manutenção de lojas virtuais em Magento e sites em Wordpress e Joomla.

Agência Claro/Solux Digital
Web developer

06/2011-09/2011

Desenvolvimento e manutenção de sites e sistemas em Wordpress e Drupal.

Argohost

Web developer

06/2010-06/2011

Desenvolvimento de sistemas em Symfony 2 e CodeIgniter. Desenvolvimento de de interfaces clientside com jQuery e jQuery UI.

Formação

Fa7

Graduação em Sistemas de Informação — 2013.2 - A tual

UNIFOR

Graduação em Ciências da Comput ação — 2008.1 - 2013.1

CNA

Inglês — 2007.1 - 2009.1

Cursos

Ruby on Rails Tutorial: Learn Rails by Example by Michael Heartl
ruby.railstutorial.org - 2010 (15 h/a)

Desenvolvimento Ágil Web com PHP5 e ZendFramework
UNIFOR – 2010 (40 h/a)

Criação de Blogs, Sit es ou Portais Utilizando o Wordpress
UNIFOR – 2010 (40 h/a)

Programação Java para Web
UNIFOR – 2009 (30 h/a)

PHP/MySQL

Evolução Educação e Tecnologia – 2009 (40 h/a)

Gestão Estratégica de Segurança da Informação
FIC – 2008 (40 h/a)

