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Informações
Sistemas Operacionais

: Windows.

Linguagens de programação : C, C#, VB, Java Script.
Bancos de Dados

: SqlServer.

Github

: https://github.com/laavor/

Nuget

: https://www.nuget.org/profiles/Laavor

Website

: http://laavor.com

Outros

: Aspx, Amsx

Sinopse
Agente Administrativo
S. A. A. E. Amparo
Duração: 5 anos
Início: 02/09/2002
Fim: 02/03/2008
Descrição: Agente administrativo na área de atendimento.
Responsabilidades: Atendimento ao público, atendimento telefônico, caixa, abertura e
encaminhamento de processos, emissão de relatórios, recepção e envio de arquivos de retorno
e remessa de banco (recebimentos e débitos automáticos), trabalho em equipe para resolução
de problemas.

Supervisor
S. A. A. E. Amparo
Início: 02/03/2008
Fim: 19/05/2010
Descrição: Supervisor Depto. De contas.
Responsabilidades: Coordenação do Atendimento ao público e parte do atendimento telefônico,
organização da emissão de faturas e cobranças, emissão de relatórios, controle de reparos
básicos e corte de água, contato com diversos departamentos (fiscalização, operacional,
diretoria), para melhor desenvolvimento conjunto das atividades.

Estagiário
Zero Sete Sistemas
Início: 11/2010
Fim: 12/2011
Descrição: Estagiário de desenvolvimento de software.
A seguir estão as descrições das tarefas:
- Ajuda na implementação de códigos para cálculos matemáticos de suporte a decisões.
- Trabalho com Script parar criar receptor de informações do SAP, com objetivo de gerar
relatórios para economia de tempo no uso de operações.

Analista de Sistemas
Linear Softwares Matemáticos
Início: 02/2012
Fim: 03/2018
Descrição: Desenvolvimento de atualização de software
Desenvolvimento e atualização de códigos com diversas linguagens programação C, C#, VB,
JavaScript.
Tanto na criação de aplicativos na Web quanto Windows Desktop o foco era otimização de dados
para obtenção de resultados para referendar decisões, com base em cálculos matemáticos era
possível comparar cenários reais, assim a escolha ficava amparada no maior benefício.
As entradas de informações poderiam ser por meio de software próprio da empresa (telas
cadastrais) ou fornecido por clientes em outro meio.
Garantir o melhor desempenho financeiro, o trabalho era esse.
Mudanças de add-ons na Nuvem, (Amsx).

Analista de Sistemas – Responsável
Laavor UI Components for Xamarin and JavaScript
Website: http://laavor.com

Trabalho sem rentabilidade, mantido e atualizado gratuitamente.
Início: 04/2018
Fim:
Descrição: Criação e atualização de componentes, designs e website.

Responsabilidades: Criação atualização dos frameworks em C#(Xamarin) e JavaScript, criação
da arte, imagens, programação e diagramação do site, edição da documentação e exemplos,
atualizações no Nuget.org e GitHub, testes de funcionalidades e desempenho de software.

Educação
Graduado em Ciência da Computação – UniFaj – Conclusão 12/2014.
Website: http://grupounieduk.com.br/unifaj/

