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Resumo
Profissional de TI há 10+ anos e programador desde 2010, busco recolocação nas áreas de infraestrutura de
TI, projetos de software e/ou projetos educacionais.
Especialista em soluções com software livre. Ativo na comunidade opensource há mais de 12 anos.
Entusiasta de Bitcoin e tecnologia de blockchain. Fotógrafo amador.

Educação
Autodidata em Ciência da Computação
Mais de 12 anos de estudo contínuo e prática em tecnologia da informação com ênfase em programação,
servidores e virtualização.

Histórico Profissional (últimos três)
Sneer, Remoto / home office
maio 2014  maio 2016
Programador
O Sneer é um projeto open source ambicioso de computação distribuída. O aplicativo inicial é um chat
para Android, semelhante a apps como WhatsApp e Telegram mas que permite a qualquer pessoa com
conhecimento mínimo em programação desenvolver plugins e extensões para ele.
Dois anos como programador (Java/Android e Clojure), community manager e instrutor. Responsável
pelo processo de build, testes automatizados e partes da infraestrutura.
Mentorado por dois programadores conhecidos nas comunidades opensource, Klaus Wuestefeld, autor
do Prevayler e o Rodrigo Bamboo, autor da linguagem de programação Boo, usada na game engine
Unity 3D.
Goldsoft, Jundiaí  SP
maio 2013  maio 2014
Programador
Desenvolvimento do sistema para comércio exterior GSComex com as linguagens Delphi, PL/SQL,
ASP.NET e C#/
Manutenção preventiva e corretiva na infraestrutura de rede e servidores Linux.
Regra Tecnologia da Informação, Jundiaí  SP
janeiro 2010  maio 2013
Programador
Conversão e desenvolvimento de novas funções do antigo sistema, desenvolvido na linguagem de
programação ZIM, para .NET utilizando o framework Microsoft .NET 3.5 (VB e ASP) com banco de
dados Oracle.
Desenvolvimento de ferramentas customizadas para acelerar no processo de conversão e
desenvolvimento.
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Habilidades
Idiomas
 Inglês  fluente para leitura e audição, bom para escrita, razoável para fala
 Espanhol  intermediário para leitura e audição.
Tecnologias
 Java/Android, Clojure, SQL (Oracle, MySQL), Lua, .NET (C# e VB), Gradle, Docker
 Proficiente em Git + Github
 Metodologias ágeis (Scrum, Kanban)
 Orientação a objetos, programação funcional, TDD, DRY, refatoração
 Domínio em Linux, OS X e Windows
 Shell scripting e bom uso de terminais e ferramentas como emacs, vim, grep, sed, awk, etc
 Infraestrutura de rede e administração de sistemas
 Infraestrutura em nuvem (Heroku, Digital Ocean, AWS)
 Desenvolvimento de jogos educacionais simples com a linguagem Lua e o framework LÖVE.
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