
FERNANDO ALMEIDA
Desenvolvedor web

OBJETIVO PROFISSIONAL

Como profissional de tecnologia, tenho o objetivo de utilizar meus conhecimentos e
habilidades para agregar valor à empresa em que atuar. Acredito que minha dedicação e minha
vontade de continuar aprendendo e me atualizando são pontos fortes que podem contribuir
positivamente para o sucesso da organização.

FORMAÇÃO

Fatec – Americana – SP
Análise e desenvolvimentos de sistemas, em andamento.
 
Uniesp – Santa Barbara D’ Oeste – SP
Bacharel em educação física, concluído em 2016.
 
Senai – Santa Barbara D’ Oeste – SP
Técnico em desenhista projetista, concluído em 2011.

27 Anos
Santa Barbara D' Oeste/SP

(19) 9 9501-3653 fernandoa.code@gmail.com
www.linkedin.com/in/fernandoadev / www.getbionic.com.br

w ww.github.com/fernandoadev
 
 
 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PJBank
Cargo: Desenvolvedor web
Período: 01/08/2022 – até o momento
Principais Responsabilidades:

•Desenvolvimento de API e microsserviços
•Correções e melhorias do sistema em produção
•Versionamento de versão com GIT
•Documentação do sistema
•Participação em code review
•Participação no processo de levantamento das OKR
•Stack: PHP, MySQL, Symfony, TypeScript, Git, Docker, AWS S3, AWS SQS.
 
 

https://www.linkedin.com/in/fernandoadev/
http://getbionic.com.br/
https://github.com/fernandoadev
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzXmXyfwr5_bew1ImYv7V4fOA4sfdQ:1673304305179&q=microsservi%C3%A7os&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjqjtilyLv8AhXEHrkGHWSsBjoQBSgAegQICBAB


Freelancer
Cargo: Desenvolvedor web
Período: 12/01/2018 – até o momento
Principais Responsabilidades:

•Desenvolvimento de API e microsserviços
•Criação de sistemas, e-commerce e sites web
•Versionamento de versão com GIT
•Documentação do sistema
•Levantamento e análise de requisitos
•Stack: PHP, PostgreSQL, MySQL, Laravel, Git, Docker, AWS, Javascript, HTML5,
CSS3.

Academia Bodyfit – Americana – SP
Cargo: Professor
Período: 01/02/2017 – 30/12/2019

Ranetex Maq. E acessórios têxteis – Americana-SP
Cargo: Desenhista projetista
Período: 01/03/2010 – 30/09/2016.

Spigo.Net
Cargo: Desenvolvedor web
Período: 01/09/2020 – 18/08/2021
Principais Responsabilidades:

•Features para sistemas web em produção
•Correções e melhorias do sistema em produção
•Versionamento de versão com GIT
•Documentação do sistema
•Stack: PHP, PostgreSQL, MySQL, SQL Server,  Git, Javascript, HTML5, CSS3.

Qyon
Cargo: Desenvolvedor web
Período: 19/08/2021 – 31/07/2022
Principais Responsabilidades:

•Desenvolvimento de API e microsserviços
•Correções e melhorias do sistema em produção
•Versionamento de versão com GIT
•Documentação do sistema
•Participação em code review
•Participação no processo de levantamento e análise de requisitos das novas
funcionalidades
•Stack: PHP, PostgreSQL, RabbitMQ , Laravel, React, Javascript, Git, Docker, AWS S3,
AWS SQS.
 

https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzXmXyfwr5_bew1ImYv7V4fOA4sfdQ:1673304305179&q=microsservi%C3%A7os&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjqjtilyLv8AhXEHrkGHWSsBjoQBSgAegQICBAB
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzXmXyfwr5_bew1ImYv7V4fOA4sfdQ:1673304305179&q=microsservi%C3%A7os&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjqjtilyLv8AhXEHrkGHWSsBjoQBSgAegQICBAB


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Carteira de habilitação - A/B (CNH)    

QUALIFICAÇÕES

Cursos
- Git e github – Udemy , Carga horária: 15 Horas
- Integrando E-commerce PHP 7 com pagseguro – Udemy , carga horária: 8 horas
- PHP 7 e banco de dados MySQL – Udemy , carga horária: 40 horas
- PHP 7 completo – Udemy , carga horária: 70 horas
- Curso JavaScript WEB – Udemy , carga horária: 70 horas
- React Avançado: Crie aplicações com NextJS, GraphQL e mais - Udemy , carga
horária: 58 horas 
-Full Stack PHP Developer - UpInside, carga horária: 52 horas
            

https://www.upinside.com.br/beta/curso/full-stack-php-developer

