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Desenvolvedor Sênior

Com mais de 10 anos de experiência na área de desenvolvimento web, possuo ampla habilidade
em ferramentas e tecnologias, incluindo HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL
e Git. Como autodidata, tenho forte capacidade de adaptação e solução de problemas, o que me
permite desenvolver soluções e�cientes e inovadoras para os projetos em que trabalho.

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Analista de Sistemas Web
Tribo Propaganda e Marketing
12/2016 - 05/2022

Participação ativa na resolução de problemas e
melhoria de processos;

Criação de painel administrativo para gerenciamento
de conteúdo e con�gurações de sistema;

Implementação de segurança incluindo autenticação
de usuários e proteção contra ataques;

Integração de aplicações com APIs externas, tais
como pagamentos, análise de dados e etc;

Atualização constante de conhecimento e
habilidades técnicas para aprimorar resultados.

Desenvolvedor Web (Full stack)
Infoart
09/2014 - 07/2016

Análise de requisitos e de�nição de soluções
técnicas para o desenvolvimento de sistemas;

Desenvolvimento de aplicações web escaláveis com
PHP, HTML, CSS, JavaScript e framework CakePHP;

Implementação de soluções de SEO para melhorar o
posicionamento dos sites nos mecanismos de busca;

Otimização de performance, incluindo compressão
de arquivos, cache e uso de técnicas de lazy loading;

Dedicação e habilidade para resolver problemas em
projetos complexos.

Desenvolvedor Web (Full stack)
Agência Tribo
02/2011 - 08/2014

Adoção de novas tecnologias e soluções inovadoras;

Desenvolvimento e implementação de sistemas web;

Criação e manutenção de banco de dados;

Desenvolvimento de front-end utilizando HTML, CSS,
JavaScript e outras tecnologias;

Desenvolvimento de back-end utilizando PHP;

Realização de testes de software e correção de bugs;

Manutenção e atualização constante de projetos.

CONHECIMENTOS / HABILIDADES

Front-end (HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript e jQuery)

Back-end (PHP, Python, Shell Script, Java e C/C++)

Banco de dados (MySQL, PostgreSQL e SQL Server)

Uso de ferramentas essenciais (API REST, Docker e Git)

Boa capacidade de análise e solução de problemas

Autodidata, sempre buscando aprender

PROJETOS PESSOAIS

SyncImapEmail (02/2023)

Este projeto é um script em Python3 que automatiza o processo
de migração de mensagens de e-mail. Ele copia todas as
mensagens de um determinado e-mail e as cola em outro,
facilitando signi�cativamente a tarefa de transferir uma ou mais
contas de e-mail de um servidor/hospedagem para outro. Com
este script, a migração é realizada de forma rápida, simples e
e�ciente.

MigrateWebsite (02/2023)

Este projeto é um script em shell script com uma solução útil e
e�ciente para migrar diversos sites de uma hospedagem para
outra, usando o protocolo FTP e o MySQL Client para transferir
arquivos e banco de dados, respectivamente.

OBJETIVO PROFISSIONAL

Buscar oportunidades de crescimento pro�ssional e de
contribuição para equipes multidisciplinares, utilizando
minha expertise em tecnologias web para desenvolver
soluções e�cientes e inovadoras, que atendam às
necessidades e expectativas dos usuários e clientes.
Almejar ser reconhecido por minha capacidade de
aprendizado, proatividade, e capacidade de trabalhar em
equipe, sempre com foco na entrega de resultados de alta
qualidade.
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