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Perfil Profissional
Com iniciação a micro informática desde 1994, web designer com mais de 18 anos de experiência na criação de
layouts para websites empresariais, institucionais e de e-commerce, de logomarcas e identidade visual. Experiência de
13 anos com marketing e campanhas online e em redes sociais. Com experiência desde o briefing, design e
Implementação (programação). Último ano trabalhando constantemente com rankiamento de páginas (forma
orgânica), leitura de desempenho de sites aumentando a velocidade de abertura obtendo notas (A) junto ao Google,
considerando assim um melhor engajamento e uma monetização mais alta de cada site.
Possuo experiência em atendimento remoto ou presencial.
Competências Comportamentais
Extrovertido, dinâmico, criativo, autodidata, voltado para metas e resultados, fácil relacionamento e trabalho em
equipe.
Conhecimentos de Hardware
Montagem de Micros, manutenção de micros, instalação de softwares e implantação de redes com e sem fio.
Conhecimentos das linguagens
HTML5/XHTML, CSS, PHP, Mysql (banco de dados) e de softwares gráficos.
Marketing Social Midia
Instant Articles, Instagram For Business, Facebook For Business. Desde a criação da campanha gráfica até a geração
de Relatórios de Desempenho para um melhor afunilamento e captação de Lead's.

Experiências Profissionais
Alright Comunicação e Mídia LTDA
Cargo: Web-Design e PMO.
Responsável pelo setor de desenvolvimento web para Publishers, ficando no posto de PMO (Project Management
Office) desde a criação à execução dos processos em conjunto com Tail, Outbrain, Taboola, SmartClip. Principais
clientes: Rádio Guaíba, Unisinos, São Carlos em Rede, Leouve, Independente.com.br entre outros.
Ano: 2017 a 2018.
SESC/RS
Cargo: Auxiliar Administrativo.
Trabalho realizado no SESC na sede Campestre com atendimento ao público, comerciários e empresários, fiscalizando
as catracas, entradas e saídas, triagem de documentos, agendamentos para comerciários e empresários, em regime
temporário.
Ano: de 2010 a 2012.
IZN Recicle Brasil
Cargo: Programador de Computador.
Responsável pelos novos projetos, desde a estruturação do site a revisão de todas as funcionalidades, contando com
e-commerce. Vendas pelo Mercado Livre de materiais de informática como computadores e impressoras.
Ano: 2007 a 2008.
TERRA NETWORKS S/A
Cargo: Suporte Técnico.
Atendimento ao cliente do Terra, prestando suporte técnico para clientes banda larga e acesso discado. Saliento
também que tive, o melhor FCR (First Call Resoluction / Resolução na primeira chamada) por 2 meses consecutivos
dentro da operação.
Ano: 2003 a 2005.

Plataforma de pesca de Cidrera
Cargo: Agente Administrativo.
Trabalhando no escritório da plataforma de Cidreira em Porto Alegre, era encarregado na coleta das informações das
condições diárias para pesca, e responsável pela atualização das mesmas informações dentro do site.
Ano: 2001

Sistemas - CMS
Joomla!, WordPress e Moodle.

Softwares
CorelDraw, produtos da Adobe, Pacote Office, Artisteer 4.3, Zoho e CRM’s em geral, Workbench, Sublime Text e
Bizagi.

Produtos Google
Adsense, Adwords, Meu Negócio, Google Search Console, Google Web Master Tools, Analytics, Google Dev.

Experiências Extracurriculares
2000 – Entrevistador para pesquisa quantitativa na Expointer 2000 para o ClicRbs.

2001 - Voluntário em emissora comunitária (Rádio Cruzeiro do Sul - FM 88.1), tendo como objetivo a informatização
da rádio.
2005 – I Fórum Internacional Qualidade de Vida e Saúde – Atendimento ao público.

2006 a 2008 – Freelancer em diversas agências de pesquisas, supervisionei e apliquei pesquisas quantitativas e
qualitativas para fins eleitorais e comerciais na capital e no interior do Rio Grande do Sul.
2008 a 2014 – Atuando como freelancer em projetos Joomla para websites e portais.
2010 – Agente de Atendimento ao Cliente no Sesc Campestre.

2011 – Participante do JoomlaDay Brasil realizado em Florianópolis.

2012 – OAS/Arena – Treinamento no colégio Rosário para orientador para jogos, shows e eventos.
2012 – OAS/Arena – Orientador na inauguração da Arena atuando no gramado e auxiliando na
organização dos jogos posteriores.

2013 – Participação no JDay/SP em São Paulo, participando das palestras e oficina sobre segurança em servidores
com Alan Sanches.

2015 – “1º Encuentro Joomleiros Brasil – Perú” realizado em Lima/Peru no mês de fevereiro.

2018 - Semana Media Innovation palestrado por Domingos Secco, Fabiano Boldoni, PC Dias e Anne Cardon.
2018 - Alright Media - Marketing Mix Modeling;

2019 – Trabalhando como Freelancer para empresas institucionais, profissionais na área da educação e profissionais
liberais;

2020 - Estudos Intensivos em PWA (Progressive Web App’s) trabalhando com AMP em paralelo;
2020 - Curso EaD. Moodle em Ação: Atividades e Recursos (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - LUMINA);
2020 - C1 - O setor de games no Brasil: panorama, carreiras e oportunidades (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul - LUMINA);
2020 - Atendimento remoto para aplicação de treinamentos e desenvolvimentos.
2020 - Workshop - Conceitos de Redes. (SENAC-RS)

2020 - BUG DA PERESTROIKA - Curso Introdutório sobre Adaptação Intencional.

