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Perfil Profissional
Atualmente trabalho na empresa Handgran Agência de Marketing. Iniciei na Agênca
Palupa como estagiário atuando como desenvolvedor Front End, desenvolvendo e
fazendo integrações com plataformas, como Wordpress, ou sistemas desenvolvidos
pela empresa. Com muito esforço e dedicação pelo trabalho, fui responsável por toda
a parte de desenvolvimento web e suporte da empresa.
Hoje trabalho na agência Handgran, atuando nas mesmas atividades, mas
gerenciando a equipe de desenvolvimento, organzando projetos e atribuindo tarefas a
equipe.

Objetivo
Fazer parte da equipe atuando como desenvolvedor front-end.

Resumo de Qualificação
Experiência em desenvolvimento web utlizando plataforma Wordpress.
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Wordpress
FBTIS
HTML5
CSS
Photoshop CS6.
Bootstrap.
Git
SSH
SASS
Cpanel
Jquery
JavaScript
PHP

Wordpress
SEO on page
PageSpeed Insights
Google Search Console

•

Google Analytics

Histórico Proficional
Agência de Marketing Handgran:
Janeiro/2018 até data atual.
Função: Desenvolvedor Web
Atividades: Responsavel por toda a parte de desenvolvimente web da empresa.
Projetos, desenvolvimento e manutenção de sites e e-commerce em wordpress,
configuração de cpanel, criação de e-mails, suporte ao cliente, publicações de
websites.
Reponsável por atribuir e organizar tarefas para outros desenvolvedores.

Palupa Período:
junho/2016 á Janeiro/2018.
Função: Desenvolvedor Web.
Atividades: Responsavel por toda a parte de desenvolvimente web da empresa.
Projeto, desenvolvimento e manutenção de sites e e-commerce em wordpress,
configuração de cpanel, publicações de sites.

Outras experiências:
Palupa, novembro/2015 até junho/2016: Estagiário atuando no desenvolvimento sites
Wordpress.

Formação Acadêmica

Ensino Médio (2o. Grau) completo;
Curso técnico
Técnico em Informática, Faculdade de Tecnologia Opet (Previsão da
formação dezembro/2015) – Situação: Concluído.

Outros objetivos
Região de trabalho:
Preferência pela região de Curitiba/PR
Aceito viajar pela empresa.

Projetos Acadêmicos
Participação em um projeto Interdiciplinar, como objetivo desenvolover um ecommerce, onde auei como desenvolvedor front -end.

Informações Complementares
Já trabalhei com informática realizando formatação de computadores, instalação de
software e instalação de produtos eletrônicos.
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