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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
_______________________________________________________________________________

Organização: Agência Nacional de Transportes Terrestres - 2020 a 2021
Função: Coordenador de Sistemas de Informação
Atividades:
• Controle e coordenação de atividades e demandas de desenvolvimento, manutenção,
integração e testes de sistemas;
• Coordenação e acompanhamento de atividades que abrangem as equipes das fábricas de
software e testes, da área de infraestrutura e áreas de negócio;
• Controle e coordenação de atividades em processos de implantação de novos sistemas,
bem como nas atualizações dos sistemas em uso;
• Fiscalização e acompanhamento de contratos de serviços de desenvolvimento, evolução,
manutenção, testes e qualidade de software e outros serviços de tecnologia da
informação.
Organização: Agência Nacional de Transportes Terrestres - 2013 a 2020
Função: Analista Administrativo com especialidade em Tecnologia da Informação
Atividades:
• Análise e acompanhamento de demandas de desenvolvimento, evolução, manutenção e
sustentação dos sistemas da Agência;
• Apoio e suporte técnico em integrações com sistemas da Agência;
• Elaboração de scripts de banco de dados para edição de dados e extração de relatórios
para as áreas finalísticas da Agência;

•
•
•

•
•

Apoio no mapeamento de dados para projetos de migração de dados, bem como a
verificação e validação dos dados migrados;
Acompanhamento e apoio em processos de implantação de novos sistemas, bem como
nas atualizações dos sistemas em uso;
Fiscalização e acompanhamento de contratos de serviços de desenvolvimento, evolução,
manutenção, testes e qualidade de software e outros serviços de tecnologia da
informação.
Participação na elaboração da Metodologia de Gerenciamento de Projetos e
Desenvolvimento de Software;
Participação na equipe de planejamento de contratação das fábricas de software e de
testes da Agência.

Organização: Autônomo - 2012 a 2013
Função: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Atividades:
•
•
•
•

Desenvolvimento, manutenção e implantação de sistema web para atendimento a
necessidades negociais de empresa;
Modelagem, gestão e administração de banco de dados para utilização do sistema;
Instalação e configuração de servidores de aplicação e banco de dados;
Desenvolvimento de website utilizando CMS.

