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OBJETIVOS

Profissional  com ampla  experiência  no desenvolvimento  de aplicações  para  WEB, tanto  na área 
técnica, com o desenvolvimento e análise das soluções, WebService e demais produtos, como na 
área gerencial, como levantamento de requisitos, controle de prazos, definição de escopo e liderança 
de  equipes  de  desenvolvimento.  Tenho  interesse  em  continuar  me  aprofundando  nas  novas 
tecnologias e funcionalidades usadas no desenvolvimento das mais diversas aplicações para Internet, 
com o intuito de sempre aplicar as melhores práticas no dia-a-dia do trabalho.

FORMAÇÃO

 UnB – Universidade de Brasília – Computação – em andamento
 UNIP – Universidade Paulista – Gestão em Tecnologia da Informação – em andamento

ALGUNS PROJETOS DESENVOLVIDOS

Portal  do Empreendedor (2009) –  Projeto  interministerial  desenvolvido  para atender ao programa do 
governo  de  formalização  de  trabalhadores  autônomos  de  negócios  de  pequeno  porte,  tais  como 
pipoqueiros, sapateiros etc. Participação no levantamento de requisitos, definição de escopo e liderança da 
equipe de desenvolvimento, implantação e monitoramento. Endereço: www.portaldoempreendedor.gov.br

Portal do Aluno da Faculdade LS (2009) – Projeto desenvolvido para proporcionar uma plataforma de apoio 
ao ensino aos alunos da faculdade LS. Participação no levantamento de requisitos, modelagem, arquitetura 
do sistema, desenvolvimento, homologação e implantação. Projeto em fase final de implantação. Endereço: 
www.ls.edu.br/portalaluno  

Portal do Professor da Faculdade LS (2009) – Projeto em desenvolvimento que visa proporcionar aos 
professores da faculdade LS uma plataforma de apoio ao ensino, onde serão disponibilizados arquivos de 
aulas, reuniões virtuais, fórum de discussão, mural de notícias, dentre outras funcionalidades. Participação 
no levantamento de requisitos,  modelagem, arquitetura  do sistema,  desenvolvimento,  homologação e 
implantação. Projeto em fase final de homologação. Endereço: www.ls.edu.br/portalprofessor  

Portal da Federação Nacional dos Policiais Federais (2008) – Projeto de redesenho e re-arquitetura do 
portal de informações da FENAPEF. Participação no levantamento de requisitos, modelagem, arquitetura 
do sistema, desenvolvimento, homologação e implantação. Endereço: www.fenapef.org.br  

Portal  Giraffas  (2008)  –  Projeto  do  novo  site  da  rede  Giraffas.  Participação  no  desenvolvimento, 
homologação e implantação. Endereço: www.giraffas.com.br  

Portal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2007) – Desenvolvimento da nova 
versão do Portal do MDIC, com novas funcionalidades e tecnologias. Participação no levantamento de 
requisitos, modelagem do sistema, desenvolvimento das funcionalidades, homologação e implantação. 
Endereço: www.mdic.gov.br  
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Portal da TV Justiça (2006) – Desenvolvimento da nova versão do Portal da TV Justiça, do Supremo 
Tribunal  Federal.  Participação  no  levantamento  de  requisitos,  modelagem,  arquitetura  do  sistema, 
desenvolvimento,  homologação e implantação, além de Coordenação e Gerenciamento da equipe de 
desenvolvimento. Endereço: www.tvjustica.gov.br

Sistema de Gerenciador de Documentos GDoc (2005) – Desenvolvimento do sistema de gerenciamento da 
movimentação  de  documentos  dentro  da  Escola  Superior  do  Ministério  Público  da  União  (ESMPU). 
Participação  no  levantamento  de  requisitos,  modelagem,  arquitetura  do  sistema,  desenvolvimento, 
homologação e implantação além de liderança e gerenciamento da equipe de desenvolvimento.

Sistema  de  Gerenciamento  de  Cursos  e  Eventos  GCE  (2004)  –  Desenvolvimento  do  sistema  de 
gerenciamento  de  cursos  e  eventos  da  Escola  Superior  do  Ministério  Público  da  União  (ESMPU). 
Participação  no  levantamento  de  requisitos,  modelagem,  arquitetura  do  sistema,  desenvolvimento, 
homologação e implantação além de liderança e gerenciamento da equipe de desenvolvimento e do 
contrato de empresa terceirizada.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

 MS Project Avançado – EFTi Brasília (2009)
 PHP Avançado com Zend Framework – LynxInsight (2008)
 Modelagem de dados – LynxInsght (2008)
 Gerência de Projetos – UnB (2008)
 COBIT Foundations – Nextvia (2006)
 ITIL Foundations – Nextvia (2006)
 PHP, Ajax e WebService – X25 Informática (2006)
 Python, Zope e Plone – ESMPU (2006)
 DBA MySQL Avançado – Over Training (2004)
 DBA MySQL – EAC Software (2004)
 PHP com MySQL – FAROS Tecnologia Aplicada à Educação (2003)

HISTÓRICO PROFISSIONAL

• (01/2009 – atual) Sigma Dataserv Informática S.A. – Cargo: Líder de Projetos – Liderança de equipe de 
desenvolvimento de aplicações WEB. Trabalhando no cliente Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC)

• (05/2007 – 12/2008) Sigma Dataserv Informática S.A. – Cargo: Desenvolvedor Sênior – Desenvolvimento de 
aplicações para WEB com PHP, usando frameworks Zend e CodeIgniter, além de bancos de dados Oracle, 
PostgreSQL e MySQL

• (07/2004 – 05/2008) Escola Superior do Ministério Público da União – Cargo: Chefe do Setor de 
Desenvolvimento de Sistemas – Gerenciamento e coordenação da equipe de desenvolvimento de sistemas, 
desenvolvimento de soluções corporativas e administração do banco de dados. Desenvolvimento de soluções em 
PHP, Java, Zope/Plone/Python e banco de dados MySQL e Oracle. Pequena experiência com OracleForms.

• (12/2003 – 07/2004) Escola Superior do Ministério Público da União – Cargo: Estagiário – Desenvolvimento 
de aplicações em PHP e Java, com banco de dados MySQL.


