Carlos Andrade

E-mail

carlinhosandrade_@hotmail.com

Endereço

Rua Tocaios 90 , Santa Efgênia, Belo

Horizonte, MG
Telefone

(+55) 31 98578-8888

Objetivo

Mais de 10 anos trabalhando com Tecnologia, com conhecimento em diferentes sistemas
operacionais, banco de dados e softwares. Do universo open source aos pagos/licenciados.
Fortes conhecimentos em redes e infraestrutura de Tecnologia.
Pro ativo e comprometido em desenvolver bons trabalhos, sempre utilizando os melhores padrões de
desenvolvimento e com foco na usabilidade.
Gosto de aprender novas tecnologias e estou sempre aprimorando minhas habilidades através de
novas formações e cursos que sejam tendência de mercado.

Experiência

Programador
Empresa Construtora Brasil SA
Belo Horizonte, MG
Fevereiro-2014 - Atualmente

Responsável pelos sistema web da empresa intranet e web site
corporativo, atuando no desenvolvimento de sistemas web para
consumir dados do ERP Protheus e interligar outros sistemas que
utilizem plataforma web como Zabbix, Glpi, PaperCut, Fluig.
Ferramentas, softwares linguagens utilizadas:
• PHP/Apache/MySQL/SQLserver;
• WAMP, LAMP;
• Scriptcase, Laravel, CakePhp.
• HTML, CSS, Twitter Bootstrap;
• Javascript, JQuery, Datatables, VueJs, Webpack, nodejs.
• Composer, NPM, Bower.
• Windows Server 2012 r2, Linux, VMware
• GLPI - Gerenciamento de Chamados;
• Protheus TOTVS
• Fluig

Especialista em suporte de TI
CPRM - Companhia de Pesquisas e
Recursos Minerais
Belo Horizonte, MG
Janeiro-2008 - Fevereiro-2012

Atendimento ao usuário, instalação, configuração e administração
da rede windows implantada em 2010, integrando todas as
unidades do Brasil, utilizando as melhores praticas e padrões.
Desenvolvimento web utilizando PHP e linux, e desenvolvimento de
ferramentas para o setor de recursos humanos sobre a plataforma
windows na linguagem VB

Educação

MBA em Ciências de Dados (Big
Data)
IGTI
Belo Horizonte, Minas Gerais
2019

Processamento de grande volume de dados disponíveis na internet,
extraídos em redes sociais e dados públicos de uma forma geral,
processados e gerando indicadores para tomada de decisão da
empresa com foco competitivo.

Bacharel em Sistemas da
Informação

Analise de Sistemas da informação com foco no gerenciamento de
aplicações, processos e boas praticas de TI

Universidade Estácio
Belo Horizonte, Minas Gerais
2019

Analise e Desenvolvimento de
Sistemas
Universidade Estácio

Analise e Desenvolvimento de Sistemas focado em matérias
praticas utilizando linguagens de banco de dados e programação
através da linguagem java.

Belo Horizonte, Minas Gerais
2016

Bacharel em Ciencias da
Computação
Universidade Fumec
Belo Horizonte, Minas Gerais

Curso completo de computação, com matemática, estrutura de
dados, programação com linguagem C e Java, Infraestrutura de
Hardware, Robótica, Inteligencia Artificial, Gestão, segurança da
informação.

2013

Habilidades

Programação: PHP, JAVA, Javascript , Design: CSS, Bootstrap, Materialize, Photoshop , ERP: Protheus TOTVS ,
SQLServer, MySQL, PostGreeSQL, MariaDB, SQLLite , Gerenciamento de Redes e Servidos WMware , SEO Google,
Bing, Alexa , Gestão de Chamados

