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Sumário Sou especialista em consultoria, gestão e desenvolvimento de soluções para Internet, bem como
entusiasta de novas tecnologias. Comecei atuando com Tecnologia da Informação em 1998 ao
terminar o ensino médio em Eletrônica, estagiei como técnico em informática, fui analista de
redes, analista de automação comercial, automação bancária, prestei serviço em
telecomunicações e professor de TI, em 2004 me especializei em front-end, construindo grandes
portais governamentais utilizando tecnologias web e desenvolvendo templates para Joomla!.

Fui consultor PNUD especialista em desenvolvimento web até 2008 e desenvolvedor em fábrica
de software utilizando bibliotecas Javascript. A partir de 2008 entrei para a time Joomla!
australiano, auxiliando o desenvolvimento e a comunidade em Sydney - AU. Prestei serviço como
desenvolvedor web e líder técnico para agências de marketing na Austrália até 2011, continuando
o trabalho remotamente até 2022. Ao retornar para o Brasil em 2011 prestei serviço para o
ICMBio como webdev Sênior até 2014 quando ingressei nas forças armadas como Oficial Técnico
Temporário especialista em Desenvolvimento Web, meus deveres, além de Desenvolvedor Web,
eram Gestor de TIC, Analista de Sistemas e Processos, fui integrante da equipe de Planejamento e
Contratação de TIC e atuava na liderança em projetos utilizando metodologias e práticas ágeis.

Minhas experiências abrangem conhecimentos com as últimas tendências e tecnologias,
excelente compreensão dos elementos que compõem UX, padrões internacionais, usabilidade,
acessibilidade e Gestão de Projetos. Possuo grande capacidade técnica, profissionalismo e
experiência para motivar a equipe.

English skills, confident, articulate, and professional speaking abilities. Proven adaptability to
differing cultural and business environments.

Habilidades ▪ Joomla! ◀

▪ Plone ◀

▪ Magento ◀

▪ Wordpress ◀

▪ HTML5 ◀

▪ CSS3 ◀

▪ React JS ◀

▪ JavaScript ◀

▪ Usabilidade e

Acessibilidade ◀

▪ Otimização de Web ◀

▪ PHP ◀

▪ LAMP web server ◀

▪ SGBD ◀

▪ jQuery ◀

▪ Bootstrap 5 ◀

▪ MySQL ◀

▪ Scrum ◀

▪ Gestão de Projetos◀

▪ GIT ◀

▪ Metodologias ágeis ◀

▪ Kanban◀

▪ UX Designer◀

▪ Adobe Photoshop ◀

◀ Especialista ◀Conhecimento avançado

Formação
Acadêmica

▪ Pós graduação em Gestão de Projetos
IESB
Brasília, DF, Brasil - 2017 – 2018

▪ Certificate in Information Technology
Curso de extensão pós-graduação em Tecnologia da Informação
ACT - Australian College of Technology
Sydney, NSW, Australia – 2010 - 2011

▪ Diploma of Management & Certificate IV in Marketing
Curso de extensão em Gerência e Marketing
APC - Australian Pacific College
Sydney, NSW, Australia – 2009 - 2010
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▪ Licenciatura e Bacharelado em Computação
Faculdade Fortium
Brasília, DF, Brasil - 2003 – 2007

Educação ▪ Contratação de Solução de TI Alinhado à Governança
Gestão de Riscos e Compliance - de acordo com IN Nº1/2019
JML Consultoria
Brasília, DF, Brazil – 2019

▪ Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
Fases de Preparação, Diagnóstico e Planejamento
Escola Superior de Redes - RNP
Brasília, DF, Brazil – 2018

▪ Web Marketing, Técnicas SEO e Arquitetura Web
Universidade de Sydney
Sydney, NSW, Australia – 2009

▪ SEO and AdWords Seminar
Google Sydney
Sydney, NSW, Australia – 2009

▪ PHP and MySQL Desenvolvedor Web
Escola Técnica de Brasília
Brasília, DF, Brazil – 2006

▪ Plone para Desenvolvedores Web
Simples Consultoria - SP
Brasília, DF, Brazil – 2006

Experiências ▪ EB – Exército Brasileiro
Oficial Técnico Temporário .
Gestor de TI e Oficial Militar Técnico especialista em Web
▪ Atuei como Desenvolvedor Web criando o novo portal da Secretaria de Economia e Finanças e

desenvolvendo uma Intranet dinâmica com sistemas de consulta de documentos avançado,
sistema de agenda colaborativa por todo o Brasil e Controle de Acesso a Usuário onde vários
departamentos mantinham conteúdos independentes.

▪ Desenvolvi e liderei equipe para otimização e criação de portais da Internet e Intranet de suas
Organizações Militares Diretamente Subordinadas, utilizava como tecnologías HTML5, CSS3,
Javascript, biblioteca JavaScript de código aberto, Bootstrap, PHP e MySQL. No Sistema
Gerenciador de Conteúdo Joomla! desenvolvi templates, componentes, e soluções para
sistemas legados escritos em PHP.

▪ Atuei também como Fiscal de Contrato do Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas
corporativos, desempenhei as funções de Análise de Sistema, Analista de Processo de Negócio,
Fiscal Técnico. Na Gestão de TIC, estava envolvido na administração dos recursos de
infraestrutura física e lógica de ambientes informatizados da SEF. Atuei na definição de
parâmetros de utilização de sistemas, cuidando da implantação e da documentação de rotinas,
controlei os níveis de serviço de sistemas operacionais e banco de dados, gerência dos
recursos humanos envolvidos nesses processos e fiz a gestão dos sistemas implantados.
Envolvido no processo de contratação de TI, fiz parte do Comitê Gestor de TI e participei da
elaboração do PDTIC.

Brasília, DF, Brasil – mar 2014 ~ mar 2022

▪ ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Instituição federal, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.
Desenvolvedor Web Sênior, Líder Técnico, Especialista no CMS Joomla!
▪ Como líder técnico, desenvolvi um processo eficiente de atendimento às demandas, agregado

ao monitoramento de ferramentas de gestão Redmine e controle de versão SVN;
▪ Executei a arquitetura e desenvolvimento do Portal Institucional utilizando gerenciador de

conteúdo. Implementei sistema de controle de usuários (ACL), também foram desenvolvidos
vários sistemas e extensões utilizando a arquitetura do framework (PHP + MVC) do Joomla!;



▪ Foi implementado um modelo de desenvolvimento de criação de multi-subsites utilizando
Links Simbólicos do UNIX, foram geridos e programados mais de 50 websites utilizando esse
modelo com CMS Joomla!;

▪ Trabalhei na arquitetura e reprogramação de sistemas legados e da Intranet, onde foi
categorizado um conjunto grande de conteúdos e também organização complexa de controle
de acesso dos usuários.

Brasília, DF, Brasil – set 2011 ~ mar 2014

▪ Your IT Help Australia
Agência especializada em estratégias e promoções online.
Designer de Interface Web e Desenvolvedor Web Sênior
▪ Arquitetura, concepção e desenvolvimento de Website / Portais / Aplicativos Web,

Desenvolvimento de extensões para CMS Joomla;
▪ Acessibilidade, Usabilidade, padrões Web W3C e padrões de projetos.
Newtown, NSW, Australia – 2008 ~ 2022

▪ Programa Interlegis do Senado Federal
Programa de modernização e integração do Poder Legislativo
Consultor do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
▪ Auxiliei na implementação e gerência de sistemas desenvolvidos em ZOPE/Plone, na análise de

sistemas, Arquitetura da informação, Acessibilidade e Usabilidade;
▪ Executei a implantação de sistemas software livre na plataforma GNU/Linux em várias

Câmaras Legislativas pelos estados Brasileiros;
▪ Técnologias utilizadas focadas em Software Livre, GNU/Linux, Zope, Plone, Python, ZPT, SGBD,

MySQL, AJAX, HTML, CSS e padrões web W3C.
Brasília, DF, Brazil – fev 2006 ~ out 2007 & jan 2008 ~ set 2008

POLIEDRO - Informática Consultoria e Serviços
Empresa privada de desenvolvimento de sistemas e treinamentos de TI
Analista e Designer de interações Sênior, Desenvolvedor de Front-end
▪ Participei da homologação e treinamentos CMMI e ISO da instituição;
▪ Desenvolvedor de aplicativos Web utilizando premissas de qualidade e processos aderentes a

modelos e padrões internacionais utilizando biblioteca JavaScript de código aberto;
▪ Análise de requisitos de Interface e desenvolvimento de protótipos Web;
▪ Vasta experiência nas ferramentas MS SharePoint, desenvolvimento e prototipagem utilizando

HTML/CSS, Javascript e Ext JS, jQuery e Mootools.
Brasília, DF, Brazil –  nov 2007 ~ dez 2008

▪ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Instituição governamental
Analista Web e Desenvolvedor Web
▪ Analista de sistemas e de Requisitos de Interface, desenvolvimento utilizando sistema de

gerenciamento CMS (Zope/Plone) dos portais http://www.mds.gov.br,
http://www.fomezero.gov.br e Intranet;

▪ Análise de Taxonomia, especificações, análise e programação de interface GNU/Linux, Zope,
Plone, Python, ZPT, SGBD, MySQL, AJAX, HTML, CSS e padrões web W3C.

Brasília, DF, Brasil –  out 2004 ~ fev 2007

▪ IBM Global Business Services
Empresa multinacional de Tecnologia da informação
Especialista em TI sub-contratado pelo Carrefour S.A.
▪ Ambiente, Análise, Customização e migração de sistemas de administração.
Brasília, DF, Brazil –  2001 ~ 2002

▪ Presidência da República
Instituição governamental
Especialista junior em TI sub-contratado pelo NOVADATA
▪ Responsável pela manutenção da rede, fez todo o gerenciamento e migração de sistemas no

evento Bug do Milênio.
Brasília, DF, Brazil –  1999 ~ 2000



Outras
experiências

▪ International Olympic Committee - (Jogos Olímpicos Rio 2016)
Voluntário como International relations team member.

▪ BRB – Banco de Brasília 2003

Especialista em automação bancária.

▪ Softway 2002 ~ 2004

Especialista em automação Comercial e Líder técnico.

▪ Brasil Telecom – ( Oi Telecomunicações) 2001 ~ 2002

Participei da equipe técnica de implementação da ADSL em Brasília.

▪ Instituto Wilson Lima 2003

Professor do Curso de Manutenção e Configuração de Computadores e Redes.

▪ Centro de Ensino Técnico do Gama 1996 ~ 1999

Curso de formação em técnico em Eletrônica – 4 anos. (CREA-DF)

▪ Igreja São João Batista – Gama-DF
Voluntário em projetos sociais.

Informações

adicionais
▪ Experiência profissional e pessoal em ambientes com diferentes culturas e idiomas;

▪ Abordagem estratégica para a criação de aplicativos e soluções web;

▪ Capacidade de trabalhar coletivamente em um ambiente exigente, rápido e com proatividade;

▪ Innova Summit, Conferência de inovação da América Latina
(Brasília - 2019)

▪ III Fórum de Governança de TI, Correios (Brasília – 2016)

▪ Debate sobre Contratações de TIC no SISP, ENAP (Brasília – 2016)

▪ Seminário Governança Digita, ENAP (Brasília – 2015)

▪ CONSEGI Brasil, Congresso de tecnologia (Brasília – 2013)

▪ Joomla Day DF, Palestrante do evento (Brasília – 2012)

▪ CeBIT Austrália, Exibições e Conferências em TI (Sydney -2011)

▪ CEATEC Japão, Exposição de Tecnologias Avançadas (Tóquio - 2010)

▪ Fórum Internacional de Software Livre (Porto Alegre|RS - 2006)


