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OBJETIVO
Consultoria em TI

FORMAÇÃO

Superior – Gestão da Tecnologia da Informação 5º período

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

10/2002 - 01/2004 Técnico de Informática, Metalúrgica Dois de Ouro.
Instalação e configuração de desktops Windows, configuração firewall em sistemas Unix-like,
atendimento de tickets de usuários, configuração de interfaces de rede, equipamentos como swicth
e roteadores.
01/2004 - 03/2004 Administrador de Redes, Metalúrgica Dois de Ouro.
Administração de rede de 60 computadores, configuração de firewall, DHCP, servidor web apache,
criação de pequenos shell scrips em ambiente Unix* (Linux e FreeBSD) e vbscrips para clientes
windows.
06/2006 - 09/2007 Analista de Produção, BrasilCenter Comunicações LTDA.
configuração de sistemas: Melita, CentreVu, relatórios avançados com Excel e
Access, programação em PHP com MySQL, ASP com Access, JavaScript, Oracle, Windows
Hosting Script com VBScript, tratamento de tickets, suporte a usuários e clientes, e
administração de estações GNU/Linux.
11/2008 - 03/2010 Controle, VGA Telecom.
Gestão de pessoas; delegação e acompanhamento de equipe interna e externa aos atendimento
aos clientes da Embratel; análise de problemas afim de achar a solução mais eficaz para o cliente
e contratante; checagem de links da Embratel; configuração de equipamentos Cisco; medição de
serviços; e monitoramento de produção.

04/2010 – 12/2010 Analista de Rede, Netlink Telecomunicações.
Checagem de links da Embratel, configuração de equipamentos Cisco, D-link, 3com,
monitoramento de rede, firewall, DHCP, AD, acelaração WAN, atendimento a tickets de
usuários,analise e resolução de problemas problemas na redes, e criação de shell scripts.
03/2011 – 11/2011 Supervisor de ativação e recuperação, VGA Telecom.
Gestão de pessoas; delegação e acompanhamento de equipe interna e externa aos atendimento
aos clientes da Embratel; análise de problemas afim de achar a solução mais eficaz para o cliente
e contratante; checagem de links da Embratel; configuração de equipamentos Cisco; medição de
serviços; e monitoramento de produção.
09/2012 – Atualmente
Coordenador de Infraestrutura, Prosperi.
Coordenar os serviços de infraestrutura de TI, sua operação, manutenção e melhoria contínua do
ambiente, bem como o encerramento de suas atividades (Data Center: servidores, LAN, WAN,
acesso a Internet, VPN, aparelhamento de TI, softwares, help desk,etc.), banco de dados e
atendimento local, monitorar o relacionamento e os serviços dos parceiros e patrocinadores
referentes a aparelhamento de telecomunicações e internet, infraestrutura (Data Center) e rede
local, garantindo o cumprimento dos níveis de serviços acordados

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
2003-2004 - txt2tags (colaborador) http://txt2tags.sf.net
Um conversor genérico de texto para formatos como HTML, sgml, LaTeX, UNIX man page, Adobe
PageMaker, Magic Point e MoinMoin. Este programa é bem conhecido, sendo inclusive listado pela
Free Software Foundation (Fundação do Software Livre) GNU.ORG, e é usado na geração deste
currículo, do sed-HOWTO, do livro de Expressões Regulares, e vários outros documentos listados
em sua homepage.
2004 - Kitebird (colaborador) http://www.kitebird.com
Página pessoal de Paul Dubois, autor de vários livros, como: MySQL (Developers Library), MySQL
CookBook e MySQL and Perl for the Web.
2001-2006 HTMLStaff (website, colaborador) http://www.htmlstaff.org
HTMLStaff é um portal para webmasters, ganhador de vários prêmios do gênero.
2003-2007 Emacs WIKI (Wiki do Emacs, tradutor) http://www.emacswiki.org
A Wiki do Emacs é uma página onde pode ser encontradas informações sobre o editor Emacs.

IDIOMAS
Inglês técnico: Leitura(regular), escrita(regular), fala (regular)

CERTIFICAÇÕES
LPI-1
Inscrição: LPI000027730
Cód de Verificação: 9xmabmk9pm

LPI-2
Inscrição: LPI000027730
Cód de Verificação: m6xeh42v4p

BCNE (Brocade Certified Network Engineer)
Cód de Verificação: QFXLNEECCJ4EQNXD

DC Tech Spec
Inscrição: 10183810

Novell CLA 11
Inscrição: 10183810

SUSE 11 Tech Spec
Inscrição: 10183810

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Profissional dinâmico, flexível, autodidata, comunicativo, trabalha em equipe e sob pressão, focado
em resultados, bom relacionamento interpessoal, capacidade de influenciar e motivar pessoas.
Pensamento crítico e analítico.
Experiência em:
Gestão de pessoas e terceiros, delegação e acompanhamento de tarefas, responsável por
entregas, resultados e desempenho do time, feedbacks e avaliações de desempenho.
Conhecimentos em desenvolvimento de software, metodologia e processos, plataforma web,
cliente-servidor, banco de dados entidade-relacional, requisitos, análise de sistemas.
Conhecimento em redes especialmente nas camadas 2 e 3, configuração de ativos de rede,
switches, roteadores, serviços de rede como DHCP, regras de firewall, sshd, apache, MySQL,
oracle, e samba.
Conceitos de gestão da segurança da informação (ISO 27002), analise de risco, sistemas de
gestão da qualidade e processos de service desk (ITIL).
Domínio de técnicas e ferramentas de sniffing (arp poisoning), ataques (exploits, injection) e analise
e diagnostico de trafego de pacotes na rede.

Linguagens de Programação: Shell Script (intermediário), PHP (intermediário)
, Python (básico)

Windows: Administração como servidor de arquivos, implantação de domínio com Active Directory,
GPOs, compartilhamento de conexão, compartilhamento de impressora, backup automatizado e
desenvolvimento de soluções para segurança na rede.

Domínio nos produtos: Nessus (Tenable), Languard (GFI), Sniffer Pro (NAI), Nagios, Squid,
pfSense, Iptables (Netfilter), XenServer (Citrix), Virtualbox (Sun), Network Load Balance (Microsoft),
Arcserve (CA) e outros.

CURSOS EXTRA
INSTITUTO ONLINE, 2004 – http://www.instonline.com.br
Redes Wireless, introdução a redes sem fio (Wireless LAN), padrões wireless LAN, fundamentos
de radio freqüência, tecnologia Spread Spectrum e OFDM, componentes da rede wireless LAN,
antenas e acessórios, arquitetura wireless IEEE 802.11, segurança em redes wireless,
fundamentos de site survey.
EMBRATEL, 2007 – http://www.embratel.com.br
SQL básico, intermediário e avançado, Oracle 10g básico.
MINDWORKS, 2009 – http://www.mindworks.com.br
Os modelos de rede TCP/IP e OSI, operando roteadores e switches de LAN Cisco, configuração e
resolução de problemas de switches Ethernet, LANs wireless, endereçamento e sub-redes IP,
protocolos de roteamento, configuração e resolução de problemas de roteadores, segurança de
redes, conceitos e configuração de WAN, LANs virtuais e Protocolo Spanning Tree, rotas estáticas
e conectadas, VLSM e sumarização de rotas, listas de controle de acesso IP, configuração do
OSPF e EIGRP, WANs ponto-a-ponto, Frame Relay, VPNs, tradução de endereços de rede, e IPv6
MEGA TRAINING, 2011 – http://www.megatraining.com.br
Furukawa Data Cabling e Fluke Networks: Introdução e prática da infraestrutura de redes internas,
padronização CAT. 5e, CAT. 6 e Sistema de Cabeamento Estruturado Metálico, redes ethernet, fast
ethernet, Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet, principais normas técnicas relativas ao
cabeamento, lançamento e instalação de cabos UTP, meios de transmissão óptica, tipos de fibras e
cabos ópticos, instalações de cabos ópticos, emenda e terminações ópticas.

