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OBJETIVO 

_________________________________________________________________________ 

 Atuar na área tecnológica desenvolvendo estruturas e ambientes confortáveis para o consumidor através de 

projetos, modelos e pesquisas, melhorando e estruturando bases fixas em relação às tecnologias mais modernas 

e custeadas do mercado. 

 Desenvolvendo projetos web desde o briefing até a automação do serviço seja online ou offline; com 

experiência em html, css, javascript, Php e integração com banco de dados Sql. 

 Designer e Operador 3D, com experiência de modelagem e impressão das peças com impressora 3D. 

 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

_______________________________________________________________________ 

 Profissional voltado para área da informática, com experiência em softwares e manutenção de micros. 

Habilidades com pessoas, facilidade para mudanças, trabalho em equipe e aceitação de novas ideias. 

Responsável pelo treinamento e capacitação técnica dos funcionários contratados pela empresa. 

Implantação do sistema de almoxarifado e de chamados eletrônicas para atendimento ao cliente, aumentando a 

produtividade da empresa. Atuação junto à equipe de informática na prospecção e implantação de sistemas 

voltados para clínicas, transportes e meios acadêmicos. 

 Entendimento e desenvolvimento de programas com as linguagens HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, SQL, 

AJAX. 

 Criação de objetos 3D, desde sua modelagem a produção manufatureira. 

  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

________________________________________________________________________ 

 Conhecimento dos principais processos no levantamento, desenvolvimento, homologação e implantação de 

sistemas de informática. Conhecimento de técnicas de vendas e negociações; 

Conhecimento de ferramentas para criação de cronogramas e controle de projetos, apresentações e planilhas de 

cálculos.  

 Manuseio e manutenção em impressoras 3D Cubex e XYZprinting. 

 

EXPERIÊNCIA WEBDESIGNER MAIS RELEVANTES 

_______________________________________________________________________ 

ENSEF 2017 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – SÃO CRISTOVÃO / SE 

Agosto/2017 

Site: http://ensef.ufsdfi.com/ 

Projeto desenvolvido para divulgar o ENSEF 2017 (Encontro Sergipano de Física 2017) na Universidade 

Federal de Sergipe. 

 

ESPAÇO 10 – PORTO DA FOLHA / SE 

Janeiro/2017 

Site: http://espaco10pdf.com/ 

Projeto desenvolvido para facilitar o processo de contratação de serviços do espaço de show e balneário Espaço 

10 no município de Porto da Folha. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

_______________________________________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – SÃO CRISTOVÃO / SE 

Agosto/2016–atual 

Pesquisador. 

Projeto de pesquisa aprovado pela CAPES intitulado REFLETOMETRIA DE RAIOS X COMO TÉCNICA NA 

AVALIAÇÃO DE ESPESSURA, INTERDIFUSÃO E RUGOSIDADE EM FILMES FINOS DE ZnO CRESCIDOS EM 

http://ensef.ufsdfi.com/
http://espaco10pdf.com/


DIFERENTES SUBSTRATOS, campo de pesquisa que atuam na área de Prop. Óticas e Espectrosc. da Mat. 

Condens; Outras Inter. da Mat. com Rad. e Part. Atuando na pesquisa como elaborador das amostras através 

da técnica Sputtering e investigando sua estrutura com a Técnica de REFLETOMETRIA. 

Em paralelo desenvolvo sites para equipes, ajudo com desenvolvimento de softwares das mais diversas áreas, 

projeto e arquiteto modelos 3D. 

 

EMSERLOC - EMPRESA DE SERVICO, LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA – ARACAJU / SE 

Maio/2013–2016 

T.I. 

Atuando na implantação de softwares para a produtividade e facilidade dos funcionários; treinamento do 

sistema e avaliação dos novos contratados; reparação e formatação de micros, gerenciamento de redes; Além 

de supervisionar instalações de novas fiações, orçamentar e contratar serviços na área de segurança. 

 

 

 

CLÍNICA SÃO CAMILO – ARACAJU / SE 

Maio/2012–2013 

T.I. 

Atuando na implantação de softwares para a produtividade e facilidade dos funcionários; treinamento do 

sistema e avaliação dos novos contratados; reparação e formatação de micros; Atuando secundariamente com 

o faturamento dos Médicos contratados, delimitando, acertando valores e concertando erros causados pelos 

funcionários ao longo do período em que se ocorre o faturamento. 

 

EXPERIÊNCIA NÃO PROFISSIONAL 

_______________________________________________________________________ 

Cherry – Porto da Folha/SE 

2008/2010 

Gerente administrativo 

Atuando em uma loja de vendas de roupas pertencente a minha família como gerente administrativo, 

responsável pela contratação dos funcionários, treinamento no ramo, auxílio e coordenação. 

 

Espaço 10 – Porto da Folha/SE 

2009/2010 

Coordenador de shows 

Atuando na coordenação e preparos para os Shows em uma casa de eventos pertencente a minha família, 

gerenciando sócios e faturamento dos serviços totalizando na coordenação direta de 5 pessoas e indiretamente 

25. 

 

FORMAÇÃO 

_________________________________________________________________________ 

Em andamento – Física Licenciatura– Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

 

Outras Linguagens 

_________________________________________________________________________ 

Inglês – Intermediário médio. 

Espanhol – Intermediário baixo. 
 

 


