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EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

 Dez/2013 a atualmente: Omnilogic

Cargo: Desenvolvedor Full-Stack

Arquitetura, desenho e desenvolvimento de soluções de alta perfomance para o e-commerce 
brasileiro, como sistemas de recomendação, rastreamento (tracking) de usuários, aplicações de 
envio personalizado de e-mails, serviços de informações de frete e relatórios de mercado com 
informações de produtos.

 Out/2012 a Dez/2013: Omnilogic

Cargo: Estagiário

Auxílio no desenvolvimento de sistemas de captura de dados (Web Scraping) do e-commerce 
brasileiro; desenvolvimento de um sistema de uso interno para monitoramento do funcionamento de
componentes internos da empresa; desenvolvimento de dashboards de operações da empresa.

 Ago/2010 a Out/2012: Laboratório de Software Livre – DCC / UFMG

Cargo: Estagiário / Bolsista

Modelagem de bancos de dados e data warehouses orientados para Business Analytics; 
desenvolvimento de soluções de Business Intelligence utilizando Pentaho; suporte e treinamento de 
clientes (Fundação João Pinheiro); desenvolvimento de soluções de visualização de dados; 
desenvolvimento de aplicações Web de uso interno (para controle de atividades e gestão de horas 
de trabalho) com Rails.

Principais projetos: Datagerais (http://www.datagerais.fjp.mg.gov.br) e Observatório da Web 
(http://www.observatorio.inweb.org.br)
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OUTRAS ATIVIDADES

 Fev/2013 a Dez/2013: Observatório do Mercado de Capitais

Trabalho de conclusão de curso

Auxílio no desenvolvimento do Observatório do Mercado de Capitais (sistema web para auxílio à 
tomada de decisões na Bolsa de Valores de São Paulo).

Feito sob a orientação dos professores Adriano César Machado e Wagner Meira Jr. e em parceria com
o laboratório Speed e a empresa S10I.

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES

 Linguagens de programação:

 Ruby avançado

 JavaScript, Java, C, e ShellScript intermediários

 Python e C++ básicos

 Frameworks:

 Rails, Sinatra

 SGBD’s:

 MongoDB, Redis, Redshift, DynamoDB e MySQL

 Mensageria

 Sidekiq, Resque, Kinesis, 0MQ, Kafka

 Sistemas de controle de versão:

 Git

 Monitoramento:

 NewRelic, Librato

 Outros:

 Unicorn, Nginx, TorProxy, Capistrano, HTML, CSS

 Inglês:

 Leitura avançada

 Escrita e conversação intermediários

 Vasta experiência com soluções em nuvem da Amazon (EC2, S3, SQS, Route53 e etc)

 Experiência em arquitetura e desenvolvimento de microserviços (microservices)

 Vasta experiência de trabalho e conhecimento de ambientes Linux

 Experiência com algumas ferramentas da suíte Pentaho para Business Intelligence (em especial o 
Data Integration para ETL e o Mondrian/Saiku para OLAP)

 Experiência em contato com clientes

 Experiência de trabalho em ambientes multi-disciplinares

 Experiência em liderança de estagiários


