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  Objetivos 

Trabalhar com análise e desenvolvimento de softwares utilizando orientação à objetos sempre que 

possível e aplicável. Buscar conhecimento em novas linguagens e paradigmas de programação. 

Trabalhar em projetos desafiadores, que permitam com que eu aprenda e consiga estar sempre 

atualizado. 

   
  Experiência 

Consultor Independente fevereiro-2010 até atualmente 

Comecei a atuar como prestador de serviços terceirizado, onde meu principal cliente é de Limeira-SP e 

trabalho remotamente para eles desde então. O cargo exige disciplina para cumprir horários e metas 

mesmo trabalhando home-office. Os projetos dos quais participo nessa empresa são: 

• IM Control: Software para controle de ferramentas de instant messaging à nível de rede. O 

produto consiste em 2 aplicações ( server em C++, gerenciamento em java ). A aplicação java 

conversa com o servidor obtendo toda a configuração e fazendo alterações ( ex.: enviando 

comandos para adicionar / excluir usuários). O servidor do IM Control roda em Linux, Windows e 

FreeBSD fazendo a filtragem dos pacotes e alterando o conteúdo quando necessário para 

garantir as políticas de segurança da empresa. 

• Skype Agent: projeto para gerenciar o Skype, integrado ao IM Control. Trata-se de um aplicativo 

que roda na estação dos usuários da rede, aplicando as regras do IM Control ao Skype e 

enviando as informações de auditoria para o servidor central. 

• Bpant: software desenvolvido em C++ para gerenciamento de servidores Linux, recebe 

requisições via XML-RPC para efetuar configurações no sistema operacional ( baseado no 

CentOS ). Atualmente o produto permite configurações de firewall, load-balance/failover, squid, 

autenticação com active directory, etc. A administração deste software é feita através de uma 

interface JSF2 que implementa um cliente XML-RPC. 

• Portal Comercial: software desenvolvido em JSF 1.2 para controle de oportunidades, pedidos, 

clientes e revendas da empresa. O produto permite registrar e acompanhar oportunidades 

registradas pelas revendas ou pela própria empresa, além de controlar as licenças emitidas para 

clientes finais disparando e-mails automáticos no período de renovação das licenças. 

IM Control Systems janeiro-2005 até janeiro-2010 

Fui o fundador da IM Control Systems, empresa pioneira no gerenciamento de instant messaging no 

Brasil, em 2005 apenas 3 empresas no mundo proviam soluções de Instant Messaging e a IM Control 

(antiga Octopus Tecnologia ) foi a primeira no Brasil. O produto foi inteiramente desenvolvido por mim e 

posteriormente por mais 2 programadores. Inicalmente o produto foi desenvolvido em Delphi/Kylix e 



 

2 

posteriormente portado para C++ e Java. Além das tarefas de desenvolvedor também coordenava a 

equipe e gerenciava a empresa. A empresa conquistou clientes dos mais diversos portes como: 

Magazine Luiza, Unibanco, WEG, Datasul. Em 2010 decidi vender a empresa para uma empresa com 

maior estrutura. 

Plaszom Zomer Indústria de Plásticos  agosto-2002 até outubro-2004 

Na Plaszom exercia o cargo de DBA Oracle e Desenvolvedor Delphi. Durante os quase 3 anos que 

trabalhei na empresa criei softwares gerenciais sob medida para as necessidades da empresa como: 

Engenharia de Produto, Planejamento e Controle de Produção, Vendas, Financeiro, automação de 

balanças, etc.. Também ajudei na manutenção de softwares legados e de integração em linguagem 

Caché e PHP.  

 

DJS Cursos  agosto-2001 até agosto-2002 

Ministrei treinamentos nas mais diversas áreas: Word, Excel, Windows, programação Java e Delphi. 

   
  Educação 

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas janeiro 2008 até julho 2010 

Curso de Tecnologo pela EADCON/Unitins onde foi ensinado na prática as linguagens Java e C, além de 

matérias como: Introdução à programação, Estrutura de Dados, Análise Orientada à Objetos, etc. 

Academia do Programador Java VOffice/Globalcode 

Academia do Programador Web VOffice/Globalcode 

Administrando o Conectiva Linux IP Trust 

Administração de Bancos de Dados Oracle Senior Sistemas 

 

   
  Certificações 

• Sun Certified Java Programmer 

• Sun Certified Web Components Developer 

• Linux Professional Institute – Level 1 

 

 
  Resumo de Qualificações 

Programação:  Expert: C, C++, Java, Bash Scripts. Intermediário: PHP, HTML/XML, CSS, Javascript, 

 Caché/MUMPS, C# .NET, Clipper 
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Banco de Dados: Oracle 8/9/10, MySQL 4/5.x, Firebird, PostgreSQL 

Plataformas: Unix, Linux ( Arch linux, Fedora, Debian, CentOS, RedHat AS ), FreeBSD ( 5, 6, 7 e 8 ), 

 Mac OS X, Windows 

Ferramentas: Net Beans, Eclipse, Visual Studio .NET, GIT, Subversion, CVS. 

   

 


