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Romancista. 

 
Qualificações 
 

• Pós-graduado em Gestão e Manutenção da Tecnologia da Informação - Especialização; 
• Formação em Comunicação Social, habilitação Jornalismo (em especial, aplicação da 

comunicação social no desenvolvimento de interfaces de fácil manuseio) - Bacharelado; 
• Conhecimentos avançados de informática com vasta experiência em desenvolvimento de 

sistemas de informação on-line com integração a bancos de dados; 
• Capacidade de programação nas seguintes linguagens: C# (C Sharp), Windows Mobile, 

Palm OS, Java, Visual Basic, Delphi, C/C++, Perl, ASPNET, HTML, Javascript, Ajax, 
CSS, SQL, SHELL, jQuery, Bootstrap, JOOMLA; 

• Conhecimentos avançados de Internet (navegação, protocolos, redes, segurança, etc); 
• Conhecimentos avançados nos seguintes softwares: Adobe Page Maker 7, Adobe 

Photoshop 7, Adobe Photoshop CS2, Adobe Photoshop CS3, Adobe Photoshop CS4, 
Adobe Photoshop CS5, Ultraedit 14, Edius Pro 3.1, Word, Excel, Power Point, Pages, 
Numbers, iPhoto; 

• Conhecimento de implementação, manutenção e atualização dos seguintes bancos de dados: 
MySQL, Oracle, Interbase, DBase; 

• Conhecimento avançado de sistemas Windows (XP, 2000, Vista, Seven, Eight), Linux 
(Debian, Slackware, Conectiva, Mandrake, Ubuntu) e MAC (MAC OSX, iOS); 

• Experiência com instalação, configuração e manutenção de sistemas Windows e Linux; 
• Experiência com homologação e implantação de sistemas coorporativos móveis (Windows 

Mobile, Android); 
• Experiência com criação de sistemas on-line para comércio eletrônico; 
• Experiência com desenvolvimento de projetos de grande porte como o Sistema Móvel de 

Gestão de Manutenção de Sistemas Elétricos e de Projetos Elétricos (SMGMA-GPO 
Energisa SA 2012-2015) ,Sistema de Combate às Perdas (SIAIF Energisa SA 2008-2011), 
Sistema de Gestão da Distribuição (SIGOD Energisa SA 2008-2011), Portal de Nota Fiscal 
Eletrônica Web (WPNFE Energisa SA 2010-2011) Sistema de Leitura e Faturamento de 
Consumo de Energia Elétrica (Energisa SA 2008-2009), Sistema Mobile de Controle de 
Estoque WMCEC (Energisa SA 2009-2010), Sistema de Rastreabilidade de Soja para a 
Fundação Mato Grosso (1998-2000) e o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da Fagoc 
– Pandora  (2003-2007); 

• Experiência com automação CGI de web sites (Javascript/MySQL/Perl/Ajax/jQuery) em 
ambiente Linux e Windows; 



• Experiência com montagem e reparo de micros (software e hardware); 
• Conhecimentos básicos de eletrônica; 
• Professor da disciplina de Informática Aplicada (Administração, Jornalismo, Contabilidade 

e Educação Física) – Fagoc – 2008; 
• Conhecimentos avançados de Design Gráfico; 
• Capacidade de trabalhar em equipe e gerenciar pessoas; 
• Capacidade de rápida aprendizagem, raciocínio rápido e autodidatismo; 

 
Experiência Profissional 
 

2016 – Analista de Sistemas Sênior 
Ther Sistemas – Viçosa - MG 

Resumo das atividades: Analista Desenvolvedor / Analista de Negócios encarregado 
da gerência, projeto e desenvolvimento de sistemas Web e Aplicativos Móveis (iOS e 
Android); Especificação e desenvolvimento de soluções para Web, Intranet, Extranet 
e dispositivos móveis com arquitetura embarcada/legada iOS/Android; Avaliação de 
novas tecnologias, equipamentos e metodologias aplicadas ao desenvolvimento de 
sistemas; Levantamento de requisitos; Geração de documentação; Homologação; 
Testes integrados; e Implantação com operação assistida de projetos web, móveis e 
coorporativos. 

 
2008-2016 – Analista de Sistemas Sênior 
COOPERI TI Ltda, a serviço da Energisa SA – Cataguases - MG 

Resumo das atividades: Analista desenvolvedor/ Analista de negócios encarregado 
de prospectar novas tecnologias para desenvolvimento estratégico da empresa. 
Pesquisa de novas tecnologias aplicadas ao negócio da empresa. Especificação e 
desenvolvimento de soluções para Internet, Intranet, Extranet e dispositivos móveis 
com arquitetura embarcada/legada Windows/Windows Mobile/Android. Treinamento 
de pessoal para repasse de conhecimentos. Estabelecer contato com os principais 
fornecedores de tecnologia para a empresa para prospecção/validação de novos 
equipamentos. Levantamento de requisitos, geração de documentação, homologação, 
testes integrados e implantação com operação assistida de projetos móveis 
coorporativos. 

 
2007-2008 – Professor de Informática Aplicada 
Faculdade Ubaense Ozanam Coelho – Ubá - MG 

Resumo das atividades: Professor da disciplina de Informática Aplicada 
(Administração, Contabilidade, Educação Física, Jornalismo e Computação). 

 
2007-2008 – Gerente de Projetos e Analista de Sistemas Sênior 
Faculdade Ubaense Ozanam Coelho – Ubá - MG 

Resumo das atividades: Elaboração e gestão de projetos de desenvolvimento de 
sistemas tecnológicos e bancos de dados. Responsável pela análise, avaliação e 
implementação de novas tecnologias e acompanhamento das equipes de 
desenvolvedores de TI. 

 



2003-2007 – Coordenador e Gestor Tecnológico de Tecnologia da Informação 
Faculdade Ubaense Ozanam Coelho – Ubá - MG 

Resumo das atividades: Coordenador de setor e responsável pela análise, avaliação 
e implementação de novas tecnologias para gestão, fluxo e organização de 
informações. Desenvolvedor de novos recursos de informática como novos 
equipamentos e softwares, adaptando as novas tecnologias para uso da Instituição. 
Desenvolvedor do Sistema Integrado de Informações Acadêmicas da Fagoc – 
Pandora. Administrador dos bancos de dados e gestor de integridade de informação 
dos sistemas computadorizados da Entidade. 

 
1998-2007 – Professor de informática Básica, Intermediária e Avançada 
Viçosa/Ubá/Belo Horizonte - MG 

Resumo das atividades: Professor de cursos em escolas técnicas de informática, 
empresas particulares e faculdades na forma de cursos de extensão para alunos e 
funcionários. Os cursos são ministrados conforme contrato feito pelas empresas ou 
particulares. 

 
1998-2002 – Diretor de produção da Vurk Tecnologia e Comunicação Ltda 
Viçosa - MG 

Resumo das atividades: Responsável pela execução e gestão dos trabalhos de 
criação e implementação de sistemas de informação e criação de peças gráficas 
(Folders, Outdoors, Cartazes e Revistas). 
 

 
Idiomas 
 

• Português - Nativo 
• Inglês – Leio, Escrevo e Falo; 
• Espanhol – Noções básicas; 
• Esperanto – Noções básicas; 

 


