André Gomes
Casado - São Paulo / SP - 31 Anos
Email: andre@sistemavendadireta.com.br
Fone: (11) 9-4849-4857
Site Pessoal: www.kernelpanic.com.br
Site Profissional: http://www.sistemavendadireta.com.br/
Twitter: @acidcode

Resumo:
Profissional da área de desenvolvimento de softwares web, profunda experiência em
desenvolvimento e negócios, calmo e muito dedicado ao trabalho, possui uma personalidade
alegre e gosta de trabalhar em grupo. Possui um raciocinio rápido e sabe trabalhar sobre
extrema pressão.
Interesses por Carros, Games e Tiro Esportivo.
Experiência Profissional:
Moda do Chef ( Março 2018 / Atualmente ) – www.modadochef.com
Consultoria
Empresa de marketing multinível situada na região de Jundiaí, lançada em Abril de 2018, o
processo foi um desafio desde o começo, com um deadline próximo, foi feito novas
contratações e treinamento para ajudar a cumprir o prazo com um lançamento q fosse
suficiente para estar na Feira do Empreendedor. Tudo foi feito dentro do valor e do prazo
apesar do curto espaço de tempo.
WorldEx( Março 2017 / Atualmente ) – www.grupoworldex.com
Consultoria
Empresa de marketing multinível situada na região de Vila Velha - ES, lançada em Abril de
2017, inicialmente foi montado um projeto e depois foi totalmente refeito para se adequar a
novos fornecedores. Hoje o sistema está integrado com ERP e Sites logísticos da região.
Ecotrend South America ( Abril 2014 / Atualmente ) – www.ecotrend.com.br
Executivo de TI ( CIO )
Empresa de marketing multinível situada na região do ABC Paulista, lançada em Abril de
2014, atuei como consultor na criação do plano de negócios e desenvolvimento do escritório
virtual. Montei toda infraestrutura para o E.V e Site da empresa. Responsável por pesquisas
e desenvolvimento de novas ferramentas.
Emergency Documentação Imobiliária ( Setembro 2014 / Atualmente ) www.emergency.com.br
Analisa de Sistemas Sênior
A Emergency Documentação Imobiliária, conta com mais de 20 anos de "know how" e "expertise" na
prestação de serviços técnicos na área de documentação imobiliária e fiscal (sic). Reponsavel pela área
web da empresa, configuração e administração de ambiente AWS, refatoring do ERP de PHP4 para
PHP5.3 e implementação de novos processos.
WaxBR Indústria e Comércio - ( Agosto 2015 / Junho 2017 ) – www.waxbr.com.br
Consultor de Tecnologia e Negócios
Instalação e configuração do sistema de MMN, plano de negócios e infraestrutura AWS
Amazon
Daimer Cosméticos - www.daimer.com.vc - ( Dezembro 2016 / Julho 2017 )
Consultor de Tecnologia e Negócios

Empresa de marketing multinível situada na região da Barra Funda, lançada em Dezembro de 2016,
atuei como consultor na criação do plano de negócios e desenvolvimento do escritório virtual.
Responsável pela infra-estrutura e adequação do software para necessidades do projeto.
Embrasystem - BBOM ( Setembro 2014 / Setembro 2015 ) – www.embrasystem.com.br
Consultor de Tecnologia
Montagem de Arquitetura AWS Amazon EC2/RDS/Route/VPC. Auditoria de falhas no sistema
binário de pagamento de bônus a micro franqueados.
Elogold Brasil ( Maio 2014 / Fevereiro 2015 ) – www.elogoldbrasil.com.br
Consultor de Negocios / Desenvolvedor Ruby Pleno
Empresa de marketing multinível situada no Rio de Janeiro, lançada em Agosto de 2014, atuei
como consultor na criação do plano de negócios e desenvolvimento do modulo binário
utilizando a tecnologia Ruby On Rails.
Embrasystem - BBOM ( Abril 2013 / Abril 2014 ) – www.embrasystem.com.br
Líder Técnico / Desenvolvedor PHP Sênior
Grande empresa de Marketing Multinível situada em Indaiatuba-SP, desenvolvedor backend.
O sistema possuía um grande número de requisições, participei de otimizações de código e
de servidores na amazon para que o sistema aguenta-se cerca de 30 mil requisições por
segundo. Um dos maiores projetos que atuei, um grande desafio com grandes recompensas
profissionais e financeiras.
SourceNET Tecnologia LTDA ( Outubro 2010 / Abril 2013 ) – www.sourcenet.com.br
Executivo de TI ( CIO )
Startup com foco em sistemas de gestão empresarial online e desenvolvimento de portais.
Atuando diretamente no gerenciamento e desenvolvimento de sistemas utilizando php 5,
mysql e jQuery. A empresa atende industrias e empresas do ramo de transportes.
Metropolitano de São Paulo ( Metrô ) ( Setembro 2010 / Julho 2011 ) –
www.metro.sp.gov.br
Analista de Sistemas Pleno
Fui contratado como terceiro para migração de aplicações PHP para a nova infraestrutura,
foram mais de 40 aplicações em php 3 e 4 e adptadas e migradas para PHP 5.3.
Emergency Documentação Imobiliária ( Fevereiro 2010 / Outrubro 2010 ) www.emergency.com.br
Analista de Sistemas Pleno / Lider de Equipe
Responsável pelo desenvolvimento de um novo software de gestão empresarial baseado no
ERP MidiaWare.
Delegação de tarefas para manutenção do ERP MidiaWare.
Responsável pelos servidores de aplicação ( LAMP ), servidor de versionamento ( SVN ),
firewall e servidores de backups.
Vex Corp ( Oi Wifi ) ( Abril 2009/ Dezembro 2009 ) - www.vexcorp.com
Analista de Sistemas Jr III
Empresa líder em serviços de internet sem fio, atuei fazendo melhorias no ERP da empresa e
no sistema de login dos hotspots ( Wispr ). Participação no projeto Vex Provedor
(www.assinevex.com), além do desenvolvimento de um WebService para integração do
servidor Wispr com outros provedores. Sistemas desenvolvidos com Framework Symfony
junto com banco de dados Postgress Sql. Apresentação com CSS e Javascript, com o
Framework jQuery.
Merchant Metrix ( Maio 2007/ Abril 2009 ) - www.merchantmetrix.com
Analista Programador PHP Pleno

Mantenedor do CMS de E-Commerce privado Merchant Metrix. Empresa situada nos Estados
Unidos, o contato era mantido via Skype e Google Talk em inglês. Não foi utilizado nenhum
Framework em especial, pois já existia uma estrutura MVC com diversas ferramentas
desenvolvidas particularmente para este projeto. Apresentação desenvolvida a partir de um
modulo de template com diversas técnicas SEO avançadas, o qual era o diferencial do CMS,
no JavaScript utilizavamos o Framework MyBic. Banco de dados MySql.
IT4Open Corporate Solutions ( Março 2006/ Abril 2007 ) - www.it4open.com.br
Analista Programador PHP Jr.
Empresa que prestava suporte para redes, alem de desenvolver uma solução para redes Thin
Clients, atuei desenvolvendo extranet e intranets em PHP 4 OO, com banco de dados Mysql,
alem de desenvolver alguns sites para clientes como wmundell.com.br, feito em ASP com
banco Sql Server, AnaPaulaPadrao.com.br e ClienteOculto.net, este último aplicando regras
de SEO, todos utilizando XHTML, CSS e Javascript na parte de apresentação.
Home Brasil Soluções para Internet ( Abril 2005/ Março 2006 ) - www.homebrasil.com
Analista de Sistemas Jr
Empresa de Hospedagem e Prestação de Serviços Web. Atuei desenvolvendo diversos
Hotsites e E-Commerce, tive a oportunidade de conhecer diferentes linguagens, como ASP,
PHP, Dot.Net e Java.O forte da empresa era o desenvolvimento de e-commerce em PHP 4.0
OO com banco de dados Mysql . Um dos maiores clientes era o portal Abyara.com.br, onde
trabalhei com PHP fazendo a integração SQL Server / Mysql.
Escolaridade:
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimentos de Sistemas / Segundo Semestre (INCOMPLETO)
Instituição: UNIP-SP / Tatuapé
Habilidades Técnicas:
PHP: 16 anos de experiência em PHP, passando do 3, 4, 5, 5.3 e 5.5.
Frameworks MVC: Sólidos conhecimentos em Symfony, Zend Framework, CodeIgniter e
CakePHP;
Banco de Dados: MySql, PostgresSql, MongoDB; MariaDB;
Amazon: RDS, Route 53, EC2 e S3;
Apresentação: CSS 3, HTML 5 e sólidos conhecimentos em SEO;
JavaScript: 9 anos de experiência, Frameworks jQuery, MyBic, MooTools, Dojo;
Design Gráfico: Noções de Fireworks e Photoshop ( Botões =P );
Infra- Estrutura: Conhecimentos em cabeamento estruturado e servidores de rede,
Certificação ICS Linux.
Fontes de Conhecimento:
Livros – Livraria
Vida Toda
Desde que me interessei por tecnologia, minha grande fonte de aprendizado foram os livros,
mesmo antes de sonhar em ter um computador, eu já consumia informações sobre
programação, hoje devo tudo a eles.
ITIL Foundation - KA Solution
40 Horas • 2010
Tem como objetivo oferecer uma introdução detalhada aos conceitos, termos, definições,
objetivos, benefícios e relacionamentos dos principais processos e funções para o
Gerenciamento de Serviços de TI, de acordo com o modelo de melhores práticas do ITIL
(Information Technology Infrastructure Library).

Linux LPI ( 101/102 ) - Impacta Tecnologia
6 Meses ( 260h ) • 2011
O Curso de Linux - Módulo I é ideal para profissionais que pretendem se capacitar e aprender
os fundamentos na utilização do sistema Linux. Todos os modulos disponiveis foram
cursados.
PHP Conference Brasil - PHPSP
3 Dias Intensos • ’06 ’07 ’09 ’10 ‘12
Maior seminario brasileiro de PHP e tecnologias relacionadas.
Leader Trainning - Instituto Tadashi Kadomoto
3 Dias Intensos • 2012
Como resultado, os participantes se tornam mais conscientes de seus medos e capacidades,
mais capazes de lidar com as situações estressantes do dia-a-dia e passam a se relacionar
melhor consigo e, conseqüentemente, com os outros.
Empretec - Sebrae
6 Dias Intensos • 2013
O Empretec pode proporcionar aos seus participantes a melhoria no seu desempenho
empresarial, maior segurança na tomada de decisões, a ampliação da visão de
oportunidades, dentre outros ganhos, aumentando assim as chances de sucesso empresarial.
Curso de Liderança - Clarify
40 Horas • 2016
Identificar os principais desafios da liderança.
Entender os principais conceitos e técnicas de liderança
Adaptar seu estilo de liderança de acordo com a necessidade de cada situação.
Selecionar pessoas para sua equipe com as competências adequadas.
Desenvolver equipes de alto desempenho
Curso de Gestão de Projetos
40 Horas – 2016
Este programa foi desenvolvido para rapidamente levar o profissional ao domínio das técnicas
de gestão de projetos e obter a Certificação PMP®. Atende a todos as áreas que
desenvolvem projetos, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•

TI e Telecomunicações
Engenharia
Marketing
Consultoria
Construção Civil
Montagens Industriais
Pesquisa e Desenvolvimento
Outras áreas envolvidas com projetos

Curso de Finanças com Gustavo Cerbasi
50 Horas – 2017
Curso com abordagem simples e descomplicada mostra como enriquecer é uma questão de
escolha.
• Compromisso com a construção de uma nova vida
• Diagnóstico e revisão de planos e finanças vida
• Técnicas para romper com a rotina e focar na realização de planos
• Engajamento da família e de demais envolvidos

•
•
•
•
•
•
•
•
-eof-

Estratégias para revolucionar o uso do dinheiro
Construção de orçamento prático e eficiente
Estratégias para lidar com imprevistos
Estratégias para acelerar o crescimento seguro do patrimônio
Estratégias de alocação de investimentos
Estratégias para seguros
Plano estendido para toda a vida e estratégias de sucessão
Revisão de todos os planos – não há desculpa para não dar certo!

