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Especialista em Desenvolvimento de Software

DESCRIÇÃO

COMPETÊNCIAS

Sou programador full-stack com mais de dez anos de experiência,
principalmente com desenvolvimento de aplicações web. Tenho
experiência com .NET Framework (C# e VB.NET) e tenho interesse na
parte de arquitetura de software, em especial no desenvolvimento de
aplicações SAAS e arquiteturas distribuídas. Sou comunicativo e tenho
experiência trabalhando com times grandes e remotos. Sou autodidata e
gosto de aprender novas tecnologias na prática, criando pequenos
projetos para teste e validação de novas tecnologias. Iniciei minha
carreira desenvolvendo websites de jogos por hobby aos 15 anos de idade
junto com meu irmão gêmeo, que também é programador.

Linguagens / Frameworks

EXPERIÊNCIA

Thomson Reuters, J uiz de Fora (MG) — Especialista em
Desenvolvimento de Software

●

ASP.NET MVC

●

C#

●

VB.NET

●

PHP

●

JAVASCRIPT

●

JQUERY

●

ANGULARJS

●

CSS3

●

HTML5

●

BOOTSTRAP

Banco de Dados
●

MS SQL SERVER

●

MYSQL

Junho de 2014 → Presente

●

ORACLE

Trabalho no desenvolvimento e definições de arquitetura de uma

●

MONGODB

aplicação global desenvolvida principalmente em .NET, HTML, CSS e

●

ENTITY FRAMEWORK

●

DAPPER

JavaScript (AngularJs e jQuery). Utilizando MS Azure para deploy,
microservices como arquitetura secundária e Selenium para testes
automatizados. Trabalho diariamente com times de outros países, onde a
comunicação é praticamente toda feita em inglês.

Grupo Mil, Três Rios (RJ) — A
 nalista Programador .NET
Novembro de 2008 → Junho de 2014

Trabalhei com o desenvolvimento de um ERP interno para desktop em
VB6, webservices e aplicações web em C# e WebForms, todas as
aplicações com foco em varejo e emissão de notas fiscais eletrônicas.

FORMAÇÃO

Universidade Estácio de Sá, J uiz de Fora — Graduado em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
De 2012 a 2014.

Arquitetura
●

SAAS

●

SOA

●

MICROSERVICES

Mobile
●

IONIC FRAMEWORK

●

ANDROID NATIVE

Ferramentas / Outros
●

MICROSOFT AZURE

●

ADOBE PHOTOSHOP

●

GIT

●

VSTS

●

SELENIUM

IDIOMAS
●

Inglês (Fluente)

