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OBJETIVO
Gestão, Projetos e Infraestrutura de Tecnologia da Informação
QUALIFICAÇÕES


Experiência profissional de mais de 8 anos em Tecnologia da Informação especialmente nas subáreas de
Gestão, Projetos e Infraestrutura de TI e Telecomunicações;



Trajetória em empresas multinacionais tais como Toyo Setal e Skanska Brasil nos segmentos de Engenharia,
Construção e Montagem; Seara Alimentos do segmento Alimentício, Cargill Agrícola do segmento de
Agronegócios e Indústria, dentre outras experiências;



Metodologias ITIL e COBIT, ISO 9.001/14.0001 e IEC 27.0001, gestão de projetos em Tecnologia da Informação,
gestão de recursos humanos e materiais em TI, supervisão e controle de equipes multidisciplinares, otimização
de processos, programação C/C++ e Python para dispositivos embarcados IoT e telemetria remota, PHP,
modelagem de bancos de dados, redes computacionais, gestão de ambientes e datacenters Microsoft e Linux,
sensores remotos, controle de máquinas inteligentes, dentre outras habilidades.

FORMAÇÃO












Engenharia de Computação - Universidade Estadual de Ponta Grossa - 2013
Fundamentos da Gestão de TI - Fundação Getúlio Vargas - 2015
Introdução ao Controle de Sistemas - Instituto Tecnológico da Aeronáutica - em andamento - 2016
Managing Project Risks and Changes - Universidade da Califórnia - em andamento - 2016
Processamento Digital de Sinais - Universidade Estadual de Campinas - em andamento - 2016
Negociações de sucesso: estratégias e habilidades essenciais – Univ. de Michigan - em andamento - 2016
Inglês para Negócios - CCAA - 2013
Estilos de Negociação - Instituto Marcondes - 2011
Change Management - in company - 2011
Incident Management – in company - 2011
IT Service Management (ITSM) – in company - 2011

IDIOMAS



Inglês – intermediário
Espanhol – intermediário

RECONHECIMENTOS



Prêmio Você Faz a Diferença – Cargill Agrícola S/A – o objetivo é reconhecer os profissionais que se destacam
em termos de comportamentos e resultados que agregam valores para a empresa, e de forma inovadora (2011).
Prêmio Funcionário Padrão do Ano de 2011 – Cargill Agrícola S/A – (2011).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA
Supervisor de T.I.
2014 – 2015
Construção e Montagem de Fábrica de Fertilizantes em Minas Gerais - Orçamento 2,2 bilhões de Reais



Supervisão da área de Infraestrutura, Sistemas e Service Desk local com foco na redução de incidentes,
segurança da informação, agilidade no atendimento e cumprimento dos SLA’s.
o
o
o



Gerenciamento de fornecedores para serviços: telefonia, internet, outsourcing de impressão, assegurando
alinhamento entre as necessidades do negócio e suporte às metas e cláusulas acordadas.
o



Renegociação dos contratos de telecomunicações e dados permitiu redução nos custos de 16 mil reais mensais,
além de ao término do empreendimento evitar aplicação de multas que ultrapassariam 72 mil reais por quebra de
contrato. Nos demais contratos como outsourcing de impressão e sistema de previsão atmosférica e descargas
houve redução média de 15% nos valores de serviços e equipamentos.

Gestão de auditorias internas, externas, compliance e procedimentos de Tecnologia da Informação, além da
responsabilidade por treinamentos e integrações de novos/antigos funcionários sobre Segurança da Informação.
o



Implantação de infraestrutura de TI suportando mais de 400 usuários simultâneos e 840 equipamentos através de
tecnologias como fibra, rádio e par metálico em 7 localidades distribuídas na região de Uberaba/MG.
Redução de 34% no número de incidentes e chamados ao Service Desk, e incremento no nível de cumprimento de
SLA’s de 65% no início para 96% ao término do empreendimento, melhorando o nível de satisfação com a TI.
Readequação da infraestrutura de dados e telecomunicações em cada fase do empreendimento permitiu uma
redução de 140 mil reais na compra de equipamentos e serviços para integração das localidades remotas do projeto.

Redução de 18% nas brechas relacionadas aos procedimentos internos realizados pelos funcionários, além de
melhorias no fator humano e proteções contra ataques de engenharia social ou “phishing”.Geração de conhecimento
e inovação através de interface com outras áreas do empreendimento.

Geração de conhecimento e inovação através de interface com outras áreas do empreendimento, tais como
Elétrica e Civil.
Referências: Carlos Fonseca – Ger. de TI, Dogmar Belvis - Ger. Administrativo, Fernando dos Santos - Coord. de
Construção.

SKANSKA BRASIL LTDA
Analista de Redes I
2013 - 2014 no Rio Grande do Sul
Construção e Montagem de Termoelétrica no Rio Grande do Sul - Orçamento 320 milhões de Reais

Técnico de Infraestrutura e Suporte II
2012 - 2013 no Paraná
Construção e Montagem de Fábrica automobilística no Paraná - Orçamento 200 milhões de Dólares










Administração de Rede Windows Server 2008/2012 – Active Directory, DNS, File Server, FTP, Print Server,
GPO, dentre outras soluções.
Implementação e administração do sistema de Backup, além de garantir a guarda segura destas informações
utilizando soluções como AppAssure, BackupExec, Bacula e Dell PowerVault.
Gerenciamento das redes computacionais provendo disponibilidade, capacidade e integridade destas e de todos
os ativos de rede (switch, firewall, roteadores, e demais componentes de infraestrutura), garantindo os níveis de
serviços requeridos e principalmente utilizando tecnologias reconhecidas como Fortinet, HP, Cisco e Dell.
Execução de manutenção e atualização de Sistemas Operacionais tais como Linux e Windows em estações e
servidores.
Gestão de auditorias internas, externas, compliance e procedimentos de Tecnologia da Informação e subáreas.
Administração de tarefas executadas pelo Service Desk, orientando quanto aos procedimentos mais adequados
e apoiando tecnicamente colegas e parceiros, além de manter o controle e atendimento de incidentes.
Gerenciamento dos acessos de usuários/funcionários/terceiros através soluções Microsoft, aliados a soluções de
controle físico da Telemática (catracas/coletores/relógios ponto).
Responsável pelo treinamento/integração de novos profissionais no empreendimento assegurando que todos
tenham conhecimento de suas responsabilidades e dos mecanismos de segurança da informação.
Referências: Silvio Ruschi - Coord. de TI, José Carlos Fonseca - Ger. de Construção e Montagem, Marcos Sotto Mayor - Ger.
de Empreendimento.

*Obs.: Para visualizar completamente minhas experiências profissionais, favor visitar meu perfil no LinkedIn.

