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EXPERIÊNCIA

COMPETÊNCIAS

Mobile, Developer

Flutter

2020 - Atualmente

C#

Desenvolvedor mobile com Flutter, participo também de demandas de
backend com node + Redis, push notifications e etc.

CI/CD
Delphi

Freelancer, Desenvolvedor
2018 - 2020

Neste período como freelancer, tenho prestado serviço para empresas do
ramo de automação comercial, com grande conhecimento adquirido em
tributação decorrente as muitas horas de aplicação em estudos de normas

Xamarin
Scrum
Git
SQL

tributárias, e em frameworks de geração de documentos eletrônicos

RestFul

fiscais. Neste período como freelancer tenho utilizado com frequência as

Firebase

seguintes tecnologias: Delphi, C#, Xamarin, Flutter, Firebase, SQL Server,
Firebird, GIT.

IDIOMAS

ITC, Analista de Sistemas Sênior
2016 - 2017

Responsável por desenvolver regras e rotinas em linguagem específica de
ERP (Senior Sistemas), desenvolver tecnologias que integrassem o
ambiente corporativo, trabalho alinhado com a equipe de gestão da
empresa, provendo tecnologia para que a empresa se preocupasse
somente com sua atividade industrial. Tecnologias utilizadas: C#, SQL
Server, LSP (Senior Sistemas), Postgres, GIT, Jira.

Sig 2000, Programador Pleno
2013 - 2016

Programador integrando a equipe de desenvolvimento da Software
House, propondo notas tecnologias, e desenvolvendo sistemas de gestão
para pequenas e médias empresas. Grande conhecimento adquirido em
Gestão de Armazéns. Levantamento de requisitos, reuniões com
clientes/consultores. Tecnologias utilizadas: Delphi, Datasnap, Firebird,
MySql, RestAPI, JSON, SVN.

Inglês Intermediário

Frescatto Company, A
 nalista de Sistemas Pleno
2009 - 2013

Integrante da equipe de desenvolvimento da empresa, tive uma grande
experiência com sistemas de PCP e financeiro, além de desenvolver e
manter regras no ERP da Senior Sistemas. Além iniciar o desenvolvimento
mobile com uma pequena ferramenta de controle de frota. Tecnologías
Utilizadas: Visual Basic 6, C#, ASP.Net, SQL Server, Oracle, PHP, Android.

FORMAÇÃO

UNIG, R
 io de Janeiro — Bacharelado em Sistemas de
Informação
2006 - 2010

Ótimos conhecimentos adquiridos que me permitiram ascender na minha
carreira profissional..

Faetec, Três Rios — T
 écnico
2004 - 2006

Uma forma rápida de inserir o profissional no mercado de trabalho.

