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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Programador de software de aplicações
JS Portais [ 10/07/2021 – Atual ]
Cidade: Teresina
País: Brasil
Descrição:
Atualmente sou desenvolvedor e atuo na área de analise de requisitos, programação backend, e infraestrutura
de servidores bem como a instalação e manutenção do mesmo. Utilizo ferramentas como Zabbix para
monitoramento dos servidores. Na programação minha principal stack é Python e Django no backend, e também
trabalho com um pouco de frontend na implementação, existe uma aplicação em React para consumir uma API
do django e assim acessar o gerenciador de destaque em algumas das plataformas utilizadas. A API foi feita junto
com a aplicação django utilizando o django rest framework. Nos sistemas são utilizados Bancos de Dados,
Postgres e MySQL.
Observação:
Criei uma biblioteca para o Django Admin, utilizando como extends o django-jet, a biblioteca que criei se chama
jet-sidebar, ela serve para auxiliar e melhorar a aparência e usabilidade do menu sidebar do django jet.
Stacks utilizadas:
React, Bootstrap, HTML, CSS, JS - Frontend
Python e Django - Backend
Django Rest Framework - Backend API
AWS, Digital Ocean, OVH, Linode - DevOPS
MySQL e Postgres- Banco de dados

Coordenador de projetos
Fábrica de Gênios [ 16/02/2021 – 12/11/2021 ]
- https://fabricadegenios.com.br/
Cidade: Teresina
País: Brasil
Descrição:
Coordenei uma pequena equipe de programação para recriação de uma plataforma de minha autoria há alguns
anos e que atualmente é uma plataforma de venda de cursos online com especialização em gerar profissionais
na área de TI. Nessa plataforma foi utilizado a linguagem Python com Django para aplicação web, existe uma API
autenticada com Rest Framework para uso de um dashboard de métricas usando Microsoft Power BI.
Stacks utilizadas:
Bootstrap, HTML, CSS, JS - Frontend
Python e Django - Backend
Django Rest Framework - Backend API
Digital Ocean, OVH - DevOPS
MySQL- Banco de dados

Programador de aplicações
Exército Brasileiro [ 31/07/2020 – 14/07/2021 ]
- https://www.2bec.eb.mil.br/
Cidade: Teresina
País: Brasil
Descrição:
Trabalhei no setor de TI na área de desenvolvimento, e mantenimento de sistemas legados do 2º Batalhão de
Engenharia de Construção.
Nesse período o desafio foi trabalhar com sistemas legados principalmente o portal interno do batalhão fazendo
correções e novas implementações, o sistema era feito em PHP e usando o banco de dados MySQL, além disso
no mesmo período foi desenvolvido um sistema novo de controle de entrada e saída juntamente com um
sistema de autenticação unificada utilizando LDAP.
Stacks utilizadas:
PHP e Laravel - Backend
HTML, CSS, JS - Frontend
Servidores Próprios (Linux Ubuntu)
MySQL - Banco de Dados

Diretor de projetos
21Bits Sistemas [ 12/04/2020 – 17/12/2020 ]
Cidade: Teresina
País: Brasil
Descrição:
Venda de sistemas e-commerce como serviço (SaaS)
Trabalhei diretamente na criação e implementação de sistemas ecommerce para revenda. As aplicações eram
feitas em Pyhton e Django, existia também uma modificação no Django Admin com o Jet e uma modificação que
eu mesmo criei.
Stacks utilizadas:
Python e Django - Backend
Bootstrap, HTML, CSS, JS - Frontend
Digital Ocean- DevOPS
MySQL - Banco de Dados

Programador de aplicações web
JS Portais [ 29/12/2019 – 17/07/2020 ]
- https://jsportais.com.br
Cidade: Teresina
País: Brasil
- Atividade ou setor: Informação E Comunicação
Descrição:
Desenvolvimento de sistemas web para portais de noticias.
Trabalhando exclusivamente no desenvolvimento Backend (Python e Django), também com base de dados
MySQL e Postgres. Nesse período também trabalhei na criação de API's para consumo no gerenciador de
destaques feito em React.
Stacks utilizadas:
Python e Django - Backend
React, Bootstrap, HTML, CSS, JS - Frontend
D
 jango Rest Framework - Backend API
MySQL e Postgres - Banco de dados

Programador de aplicações web
Fábrica de Gênios [ 05/01/2019 – 25/01/2020 ]
- https://fabricadegenios.com.br
Cidade: Teresina
País: Brasil
Endereço de email: contato@fabricadegenios.com.br
- Atividade ou setor: Educação
Descrição:
Desenvolvedor de uma plataforma Web de serviços e do sistema de eventos que consistia na inscrição e
participação de eventos com emissão de certificados
Stacks utilizadas:
HTML, CSS, JS, Bootstrap - Frontend (usando templates pré prontos como modelo)
Python e Django - Backend.
Heroku - Servidor
MySQL - Banco de dados

Programador de aplicações web
Enterprise Sistemas [ 05/01/2019 – 24/11/2019 ]
Cidade: Teresina - PI
País: Brasil
Descrição:
Estágio para Desenvolver uma plataforma Web de serviços e um site institucional.
Stacks utilizadas:
HTML, CSS, JS - Frontend (usando templates pré prontos como modelo)
Python e Django - Backend.
Heroku - Servidor.
MySQL - Banco de dados
Observações:
Esse projeto estava aprendendo as melhores práticas de desenvolvimento web com Python e Django.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Técnico em Desenvolvimento de sistemas
IFPI [ 01/09/2018 – 30/12/2019 ]
Endereço: (Brasil)
https://www.ifpi.edu.br/

Curso em desenvolvimento web Python e Django
Senac [ 10/04/2019 – 30/07/2019 ]
Endereço: (Brasil)
https://www.pi.senac.br/

Curso em desenvolvimento web Python e Django
UDEMY [ 10/11/2018 – 20/12/2018 ]
Endereço: (Brasil)
https://www.udemy.com/

Curso de Django Rest Framework
UDEMY [ 09/11/2018 – 19/12/2018 ]
Endereço: (Brasil)
https://www.udemy.com/

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS
Língua(s) materna(s): português
Outra(s) língua(s):
inglês
COMPREENSÃO ORAL A1 LEITURA A2 ESCREVER A2
PRODUÇÃO ORAL A1 INTERAÇÃO ORAL A1

COMPETÊNCIAS DIGITAIS
Facilidade de Aprendizagem de Novos Softwares / Redes Sociais / Gmail / Google / Administração de
servidores Linux com DB MYSQL / Proficiente com a plataforma de desenvolvimento de aplicações web Django
/ Django Rest Framework / HTML 5 JavaScript Ajax CSS PHP Python / Adaptacao a ambientes multiculturais /
Comunicação e trabalho em equipe, adquirido ao coordenar grupos de jovens. / POSTGRESQL /
Conhecimentos básicos de ReactJS / Programação PHP (Básico) / Gosto pelo trabalho em equipe / Facilidade
em comunicar de forma calma clara e assertiva em ambientes socialmente exigentes / Facilidade de Adaptação
/ Usar com facilidade multiplataformas / Disponho de notebook pessoal e internet de qualidade para trabalho
remoto / Habilidade para trabalhar em equipe

