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[FRONTEND

DEVELOPER ]

Atualmente meu foco é no frontend e em todas as novas tecnologias que envolvem esse universo
“client side developer”. Estudo diariamente a linguagem JavaScript e tenho focado o aprendizado
prático em WebComponents e Progressive Web Apps. Desenvolvo websites desde a década passada,
e nos últimos 2 anos foquei minha atenção para habilidades de gestão, interpessoais e na
experiência do usuário.
HABILIDADES COM MÁQUINAS

•
•
•

Sólido conhecimento em HTML e CSS. Background de 5 anos em desenvolvimento de
websites e sistemas web baseado em CMSs que usam PHP.
Não defendo nenhum framework ou tecnologia, dei alguns passos pra trás e comecei a
estudar mais a fundo JavaScript e CSS.
Ambiente de desenvolvimento com GIT, ESLint e Clean Code, além de uma boa inspiração
para organização não apenas do código, mas também dos arquivos.
HABILIDADES COM CLIENTES

•
•
•
•

Análise de acesso e comportamento dos clientes dentro do produto com posterior
apresentação de dados relevantes para tomada de decisão por parte do time.
Pesquisas quantitativas e qualitativas, para posterior criação de persona, jornada do cliente,
documentação, execução e análise de testes.
Análise de cancelamento das assinaturas e ações preventivas com foco na boa experiência e
no sucesso do cliente.
Boa aplicação e conhecimento da guideline do Google Material Design.
HABILIDADES COM HUMANOS

•
•
•

Supervisão e capacitação numa equipe de Designers com 4 pessoas
Excelente feedback sobre a gestão, implantação da cultura da empresa e como líder do time
Sempre em busca de alinhar o conhecimento do time e propagar a inovação
EXPERIÊNCIAS PASSADAS

LEADLOVERS, FRONTEND DEVELOPER , CURITIBA, PR,
FREELANCER, FRONTEND DEVELOPER , CURITIBA, PR
GRADUAÇÃO E CURSOS LIVRES

Análises e Desenvolvimento de Sistemas, Unopar, Curitiba, PR
Julho 2016
UX Weekend e Curso de AI, Mergo Cursos (Edu Agni), São Paulo, SP
Novembro 2015 / Dezembro 2015
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