Celso Nutini Lopes de Andrade
(19) 99709-1032
dev@celsoandrade.net (contato preferencial)
Área de interesse: Arquitetura de software

Resumo das Qualificações
●
●

●
●
●

●
●
●
●

Programador Full Stack
Programação PHP, Framework Symfony, Laravel, Zend Framework,
Drupal e Wordpress
○ SEO
○ Web Stantards
○ Desenvolvimento de projetos Web (Arquitetura da informação)
○ Desenvolvimento de APIs
Phonegap
Arduino (Internet of Things)
Experiência com ferramentas de gestão de projetos
○ Ferramentas de gerenciamento de projetos – Redmine, Jira e Bugzilla
○ Integração contínua (Jenkins / Hudson)
○ Testes unitário (Simpletest, Lime e PHPUnit)
○ SVN e Git
Análise de projetos de software para Internet e Intranet
Analista de sistemas programador
Conhecimento de metodologias ágeis como SCRUM e Extreme
programming
Programação Shell

Idiomas
Inglês Avançado/Fluente

Formação Escolar
Sistemas de Informação – Faculdades Hoyler(UNIESP) – 2005

Cursos Extra-Curriculares
Gestão de Projetos de TI – PMI – Dextra Campinas – 2008
Teste de software – Java jUnit – Embrapa – 2004
CVS – Controle de versão de software – Embrapa – 2004
Inglês – Lado School – Washington DC – 2000
Linux Básico e Avançado – Utah Informática – 1998

Histórico Profissional
Ci&T
www.cit.com.br
Ramo de atividade: Desenvolvimento de Software
19/04/2010 – 01/10/2014
Função: Engenheiro de Software Pleno
Papel: Líbero
Resumo de atividades:
Desenvolvimento de alta performance com as ferramentas mais utilizadas no
mercado como Drupal e Vagrant.
Desenvolvi diversas melhorias em processos de desenvolvimento e trabalho
em equipe.
Participação constante em DOJOs de Javascript, Python, Ruby on Rails e
Arduino.
Projetos internacionais: YAHOO, Jhonson & Jhonson e Bayer
Projetos nacionais: Grupo Libra, JBS e Jhonson & Jhonson

Publiweb
www.publiweb.com.br
Ramo de Atividade: Empresa especializada em sites otimizados, Google
marketing, rankeamento na SERP do Google
01/04/2008 – 01/01/2010
Função: Engenheiro de software
Papel: Lider de projetos, Administrador de TI
Resumo de atividades:
● Gerenciar equipes de projetos
○ Implementei o uso de ferramentas de colaboração entre a equipe e a
empresa. (Redmine)
○ Implementei o uso de controle de versão de software da equipe de
produção. (Subversion)
○ Desenvolvi o processo interno da produção de sites e publicação. Este
sistema foi desenvolvido pensando em processos ágeis. Na época eu
estudei e apliquei conceitos do Exteme Programming
● Desenvolvedor PHP
● Setup e gerenciamento da rede Linux com Samba/Ldap com diretórios
compartilhados e sistemas de quota.

CHG Automotiva
www.chg.com.br
Ramo de Atividade: Distribuidora de auto peças e acessórios
01/09/2005 – 01/02/2008
Função: Analista de suporte
Papel: Administrador de redes
Resumo de atividades:

●
●
●
●

●

Instalação e manutenção do servidor de OpenLdap e Samba para mais
de 100 estações
Instalação e manutenção do servidor de proxy Squid
Instalação do servidor de mensagens instantâneas Jabber
Analise e desenvolvimento da Intranet da empresa:
○ Abertura de ticket de chamado técnico
○ Envio de Comunicação Interna
○ Informações da empresa
○ Noticias e comunicados
○ Mural
○ Envio de e-mails
Manutenção do servidor de firewall Iptables

Embrapa Campinas
http://www.cnptia.embrapa.br/
Ramo de atividade: Pesquisa Agropecuária
Função: Estagiário
Resumo de atividades:
● Manutenção de computadores
● Programação PHP
● Instalação de servidores Web/Tomcat/Oracle/Mysql

