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• Objetivo
Busco Sempre um crescimento profissional junto a empresa, com a integração necessária
para que haja uma excelência em relacionamento com cliente e solidificação da marca,
através do meu comprometimento e espirito de equipe, com determinação e
liderança. Peço oportunidade de ingressar na área de trabalho onde venho estudando e me
especializando, tenho determinação e garra para vencer os desafios que me são impostos.
Quero poder somar na equipe, descobrindo e desenvolvendo solução inteligentes para os
clientes.

• Formação acadêmica
ESTÁCIO DE SÁ, Analise e Desenvolvimento de Sistemas, (Trancado 5º período)
C.E. SARGENTO ANTÓNIO ERNESTO, Ensino Médio, 2004 - 2006

• Certificações
1.
2.
3.

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 - Exam 70-480;
Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications - Exam 70-486;
Developing Microsoft Azure and Web Services - Exam 70-487;

• Experiências Profissionais
Consultor Senior – Provider IT – Jun de 2017 (Atual)
Desenvolvimento mobile com Ionic 3, Angular 4+, Api Rest com Web Api C#.

Plah Tecnologia – Desenvolvedor Mobile – Jan a Jun de 2017
Desenvolvimento voltado para criação de redes sociais, com React Native para Android
e IOS. Uso de APIs nativas como acesso a camera, audio, video, gerenciamento de arquivos,
compartilhamento e integração com outros apps. Uso de frameworks de desenvolvimento
React como: Redux, Redux-Saga, NativeBase.

A partir de Novembro de 2016
Após o inico da crise financeira do Brasil, comecei minha jornada com PJ, pois o
mercado reduziu a oferta de trabalho como CLT, desde então tenho feito contratos e
prestado consultoria em varias empresas com produtos diferentes, segue um resumo.

Fiore Comunicações - (web e Mobile)
Desenvolvimento de um sistema voltado para visitação de clientes de diversos
ramos, com foco no setor farmacêutico. As tecnologias e linguagens de programação
utilizadas são:
- NodeJS, MongoDB, AngularJS, SQL SERVER, Web Api (ASP.NET), C#, HTML5, Real Time com
WebSocket (SignalR e Socket.io), Visual Studio 2015, WebStorm 11, controle de versão de
códigos e ciclo de vida TFS (Visual Studio Online), Phonegap (cordova) para aplicativo
mobile hibrido.
Huge Inc - (web)
Desenvolvimento de sistema voltado para área financeira, utilizando tecnologias
como: AngularJS, NodeJS, Git

Agencia Kindle - (Mobile)
Atuei com desenvolvimento e melhoria de aplicativos, desenvolvidos em Ionic e
AngularJS, consumo de API REST, versionamento de código com Git.

Metta Sistemas - (web e Mobile)
Sistema com foco no ramo educacional, desenvolvido em cima da plataforma TOTVS
RM, Portal Web. Linguagens e Frameworks:
- AngularJS, SQL SERVER, Web Api (ASP.NET), C#, HTML5, Visual Studio 2015, Visual Studio
Code, controle de versão de códigos e ciclo de vida TFS (Visual Studio Online), NodeJS, Pré
processadore CSS SASS e task Runner Gulp.

Hostintown - (Web e Mobile)
Empresa voltada para o ramo de aluguel por temporada. Sistemas desenvolvidos
com AngularJS, NodeJS, MySQL, Controler de versão de código GIT, AWS, Jekins, Docker.

First Decision - (web)
Empresa parceira SAP, atuei no desenvolvimento de sistemas voltado para industria
metalurgica, com o framework criado pela própria SAP camada SAPUI5. Este por sua vez é
um apanhado de bibliotecas Open source, tais como:
ARIA, Less, Ajax, DataJS, CSS3, JS, HTML5, Jquery, JqueryUI, JqueryMobile, RequireJS

Plah Rede Sociais - (Web e Mobile)
Empresa especialista em desenvolvimento de rede sociais, atuei na criação do app e
wep app principal do produto e na customização dos demais.
A parte mobile foi utilizado React Native e a parte web ReactJS, estive envolvido com
o que há de mais moderno em tecnologia web mobile como, NodeJS, HTML5, CSS3,
Typescript, Webpack, Redux entre outros, a API foi desenvolvida em .NET Core, e o banco
de dados utilizado foi o SQL Server hospedados no Azure.

Essas são as experiencias mais rescentes, meu perfil completo está disponível no Linkedin
https://www.linkedin.com/in/lekodeveloperweb/

