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PERFIL
Dinâmico e de fácil aprendizado, ótimo relacionamento interpessoal, gosto de
trabalho em equipe, paciente, pro-ativo, habilidade para ensinar, persistente.

EDUCAÇÃO
Web Designer e Programação | Unisul Virtual
4º SEMESTRE - TRANCADO

Bacharel em Teologia | Feics
CONCLUIDO

Técnico em Processamento de Dados | Unemat
CONCLUIDO

Técnico em Agropecuária | IFECT de Cuiabá – São Vicente
CONCLUIDO

EXPERIÊNCIA
Gerente de Informática | Grupo Carlos Elias
2000 – 2006
Responsável pela área de infraestrutura e técnica do grupo no estado de mato
grosso, suporte de primeiro e segundo nível do sistema utilizado pela empresa.
Responsável por cotação, compra, instalação e implantação de equipamentos.

Implantador | Blue Tecnologia
2007 – 2009
Responsável pelo levantamento de dados, parametrização, escolha das melhores
práticas, treinamento e suporte durante a fase de implantação do sistema ERP.

Gerente de Suporte | Blue Tecnologia
2009 – 2016
Responsável pela gestão da equipe, processo de recrutamento, seleção e
treinamento, remuneração, responsável pela base de conhecimento, métricas de
atendimento, premiação de equipe, responsável pelos pós atendimento
acompanhando e medindo a satisfação cliente, Suporte de ultimo nível (Responsável
pela análise e encaminhamento ao desenvolvimento)
Coordenando uma equipe de 08 analistas de suporte.

Tester | NBS Informática
2016 – 2016
Responsável pelos testes de release e versões liberadas pela equipe de Desenvolvimento.

Gerente de Manutenção | NBS Informática
2016 – 2016
Responsável pela equipe de desenvolvimento, teste e documentação de release e versões de
correções de bugs do sistema.
Coordenando uma equipe de 06 desenvolvedores, 05 testers e 01 documentador.

Gerente de Projetos | NBS Informática
2016 – 2018
Responsável pela equipe de Analises de negócios, desenvolvimento e documentação de
release e versões de melhorias evolutivas e customizações do sistema.
Coordenando uma equipe de 12 desenvolvedores, 06 Analistas de negócio, 01 auxiliar de
projetos e 01 documentador.

Autônomo
2018 – 2019
Web designer (desenvolvimento de sites na plataforma Wordpress).
Consultor técnico e Técnico de Informática contratado de várias empresas.
Instalação, implantação e técnico em câmeras de segurança em empresas, residências e
condomínios.

Consultor Credenciado Senior
2019 – ATUALMENTE
Implantação, Suporte e treinamento no sistema ERP Senior.
Atendendo os módulos de Mercado, Suprimentos, Finanças e Controladoria.
Atuando também como desenvolvedor, criação de regras e relatórios no sistema.

HABILIDADES
•
•
•

Conhecimento avançado de Windows,
Linux e Mac.
Conhecimento avançado de SQL
(Microsoft SQL , MySql e Oracle).
Inglês técnico não fluente

•
•

•

Conhecimento avançado de Redes,
Firewall.
Programação em JAVA, PHP, HTML,
JAVA SCRIPT e LPS - Linguagem Senior
de Programação.
Conhecimento avançado em Websites
e Wordpress.

CONHECIMENTOS EXTRA CURRICULARES
Cursos: Chronos (Gestão do tempo e produtividade), Atendimento Show Time,
Apresentações definitivas, Coach profissional, Eu lidero (Atitude, compromisso e
estratégia), Endurance (Formação de Lideres), Gerenciamento de projetos.

REFERENCIAS
Adriano Lunna: (65) 99965-3011
Ex Contador Grupo Carlos Elias
Adilson Yule Barros: (65) 99981-5466
Pastor Igreja Evangélica Missionaria Casa de Oração
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Kleber Dalagnol (65) 99658-7310
Gerente Executivo NBS Informática
Cristiane Franca: (65) 99204-8318
Personal & Executive Coach
Adalberto Luiz Dalmazo: (65) 99289-3077
Socio Proprietário Blue Tecnologia
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