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Formação Escolar


Formado em ensino médio técnico em Web design pelo colégio João Paulo I.



Cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Estácio de Sá

Conhecimentos na Área


Noção de banco de dados MySql.



Noção de PHP.



HTML5.



CSS3.



SASS.



Versionamento de versões usando Git



Frameworks front-ends responsivos



Adaptação e customização de Jquery.



JS Básico.



Crianção de apresentações para plataforma Tabmedia.



Photoshop, Fireworks e noção de Illustrator.



Automatizadores de tarefa: Gulp e Grunt.



Altas noções de usabilidade web.



Scrum.



Pacote Office e Libre Oficce.



Joomla (Administração).



WordPress (Administração e desenvolvimento).



Windows, linux, Mac OS.

Qualificações e Atividades Complementares


Programação: Imagens em movimento e alternância; Validação de
informações.



Construção de interfaces de sites e sistemas, otimização de carregamentos de
sites e sistemas, otimização para sistemas e sites serem responsivos.



Criação de apresentações para aplicativo Tabmedia, no qual criava
apresentações para equipe de vendas apresentar o produto para médicos e
pontos de venda.

Informações Adicionais


Palestras: manutenção de sites, mercado de trabalho atual, folhas de estilo:
como podemos usar, internet do novo século.



Ligth talks sobre usabilidades e técnicas para melhorar desempenho de sites e
sistemas.



Membro ativo das comunidades RioJs, Rio.css, FEMUG-RJ, DevRJ, GDG RJ,
FrontEnd RJ e WordPress Rio.

Experiência Profissional


Bauen Indústrias Plásticas Ltda.
- Início: 05/2010
- Termino: 10/2010
Área de atuação: Atualização do conteúdo do site e layout.

RBS Brand Administrando Sua Marca.
- Início: 08/2011
- Termino: 04/2013
Área de atuação: Atualização do conteúdo do site e criação de template
Joomla.
Agência BBlender.
- Início: 06/2013
- Termino: 07/2017
Área de atuação: Atualização do conteúdo do site, criação de sites, criação de
landing pages para empresas de cosméticos e instituições financeiras, criação de blog
e sites usando Wordpress, criação de apresentações para Tabmedia, otimização de
sites para carregamento mais rápido, otimização de usabilidade para sites e sistemas
web.

