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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
07/2011 – 08/2013

Analista de Sistema
A. F. Nunes Mercearia Micro Empresa
▪ Desenvolveu rotinas de software para automação de tarefas repetitivas no uso de sistemas de
informação para promoção da produtividade e saúde dos colaboradores.
▪ Promoveu treinamento no uso de sistemas de informação, supervisionando até três colaboradores
simultaneamente.
▪ Gerenciou e fez a manutenção da intranet, incluindo compra de ativos e gerenciamento de licenças
de programas.
▪ Implantou um sistema integrado de gestão empresarial e de controle fiscal para garantir a
conformidade da empresa com a legislação tributária - além de implantar outros sistemas
(monitoramento com vídeo, som ambiente, etc.).

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
02/2011 – 07/2016

Bacharelado em Ciência da Computação

EQF Level 6

Universidade Federal de Alagoas
▪ Trabalho de conclusão demonstrou a viabilidade do uso de Unidades de Processamento Gráfico
para diminuir o tempo de execução de uma rede neural artificial.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna

Português do Brasil

Outras línguas

Inglês

COMPREENDER

FALAR

ESCREVER

Compreensão oral

Leitura

Interacção oral

Produção oral

C1

C1

B2

B2

B2

TOEFL ITP: 620 pontos.
Níveis: A1/A2: utilizador básico - B1/B2 utilizador independente - C1/C2: utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas

Competências de comunicação

Competências de organização

▪ Moderada capacidade de comunicação adquirida através do contato com clientes de uma
mercearia. (Não “não é meu trabalho”.)
▪ Moderada capacidade de ensino adquirida através da minha experiência treinando e respondendo
à chamados de suporte de três colaboradores.
▪ Moderada capacidade organizacional adquirida através de auto-aprendizado e aplicada aos meus
projetos de faculdade e a minha vida pessoal. Eu gosto de ter meus bem organizados: arquivos de
pasta suspensa, sistemas de arquivos de computador, orçamento financeiro, calendário digital e
lista de tarefas.
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Competência digital

AUTOAVALIAÇÃO

Processamento
de informação

Comunicação

Criação de
conteúdos

Segurança

Resolução de
problemas

Utilizador
Avançado

Utilizador
Avançado

Utilizador
Independente

Utilizador
Avançado

Utilizador
Avançado

Níveis: utilizador básico - utilizador independente - utilizador avançado
Competências digitais - Grelha de auto-avaliação

▪ Bom domínio das ferramentas da suíte de escritório (processador de texto, folha de cálculo,
programa de apresentação).
▪ Domínio básico de programas de edição de fotos adquirido enquanto criando material de
propaganda interna para uma mercearia. (Não “não é meu trabalho”.)
▪ Conhecimento básico de várias linguagens de programação: Python, Java, AutoHotkey, C++, Perl,
Matlab.
▪ Conhecimento básico de sistemas de controle de versão: Git e Subversion (SVN).
▪ Conhecimento prático em administração de sistemas e redes adquirida ao gerenciar uma intranet
empresarial pequena. (Windows e Linux)
▪ Bom domínio de sistemas de cópias de segurança.
▪ Conhecimento de sistemas de criptografia. Capacidade de usar canais criptografados para se
comunicar.
Carta de Condução

A (motocicletas)
B (carros)
Válida no Mercosul.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Cursos
Certificações
Ideologias

▪ Curso Geral Sobre Propriedade Intelectual – organizado pelo Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual.
▪ VMware Certified Associate - Workforce Mobility.
▪ Anarquismo, Capitalismo, Libertarianismo, Ateísmo, Objetivismo.

Página 2 / 2

