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Web designer e Desenvolvedor Web com mais de 9 anos de experiência na criação de websites
em geral, apps mobile e artes digitais, desenvolvimento de sistemas web (frontend e backend),
logomarcas e identidade visual e no estudo da Experiência do Usuário (UX).
Experiência também em gestão empresarial, de projetos e equipes.
Domínio de ferramentas de criação digital como Photoshop e Illustrator, em HTML5 e CSS3,
Responsividade, conceito “Tableless” e UX.
Conhecimento intermediário e avançado em programação com PHP, Bancos de Dados MySQL
e PostgreSQL, JavaScript (como JQuery), Ajax e SEO.
Conhecimento Básico no Framework Angular 2 e desenvolvimento com o Visual Studio,
ASP.NET e C#, Node.JS.

Formação/Cursos
2º Grau Completo – Estevam Ferri, São José dos Campos – Concluído em 2003
Animação Flash e Action Script 2.0 – Luciano Augusto (www.lucianoaugusto.com.br) - 2008
Curso Técnico de Programação UML, PHP e MySQL - SENAC Campo Grande - Concluído em 2009
Curso Superior de Tecnólogo em Produção Multimídia - Universidade Anhanguera UNIDERP
(incompleto) – 2013
Evento Siga In Front (Sass, Responsividade, Node.js, Libs) – Universidade Anhanguera UNIDERP –
12/2014

Experiência Profissional
Abril de 2011 até hoje – VSPLUS Sistemas e Informações Ltda (www.vsplus.com.br)
* Área de Atuação: Empresa especializada na elaboração de sistemas e websites. Sistema
destaque: Logistrack - Sistema de Rastreamento Veicular e Logística (www.logistrack.com.br) e
Pontual Mobile – Controle de Negócios e Vendas / CRM (www.pontualmobile.com.br)
* Cargo: Diretor Geral
* Atribuições: Administração da Empresa, Gerenciamento de Equipes e Projetos, Web Designer,
criação de soluções Web e Mobile, suporte Backend, entre outros.

Outubro de 2010 até Abril de 2011 (6 meses) – Before Tecnologia da Informação
(www.before.com.br)
* Área de Atuação: Empresa especializada na elaboração de sistemas, websites e desenvolvedora
do sistema Syscor - Sistema de controle de revendas VIVO (www.syscor.com.br)
* Cargo: Web Designer 5 (escala de 1 a 6)
* Atribuições: Desenvolvimento de Layouts, criação de artes, ‘recorte’ e manutenção de sites,
entre outros.

Outubro de 2008 até Outubro de 2010 (2 anos) – PontoInf Informática (www.pontoinf.com.br)
* Área de Atuação: Empresa especializada na elaboração de websites e manutenção de micros
* Cargo: Diretor de arte / Web Designer
* Atribuições: Desenvolvimento de Layouts, programador, responsável pela aprovação de arte de
outros designers, manutenção constante do site www.acontececg.com.br, banners, fachadas e
todo tipo de arte digital e impressa.

2008 (4 meses) – e-kasten (www.e-kasten.com.br)
* Área de atuação: Empresa especializada na elaboração de websites para pequenas e microempresas.
* Cargo: Web Designer (Freelancer)
* Atribuições: Desenvolvedor de Layout, programador PHP, criação de banners e cartões de visita.

Idiomas
Inglês intermediário – bom nível de conversação, leitura e escrita.

Outras Características
Experiência em liderança de equipe e projetos, extrovertido, dinâmico, criativo, voltado para
soluções e inovações, de fácil relacionamento e trabalho em equipe.
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