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Perfil
• Gestão de setores ou projetos nas áreas de infra-estrutura, segurança de redes, conectivi-

dade, desenvolvimento de produtos e pesquisa de novas tecnologias

• Especialista Unix em ambientes complexos que requeiram experiência no assunto

Resumo
Engenheiro eletrônico formado pela UFRJ em 1995 com extensão em Gerência de Proje-

tos de Software pela PUC. Ampla experiência em sistemas Unix e software livre, infra-estrutura
de TI, desenvolvimento de sistemas e gestão de projetos tendo atuado desde 1992 nestas áreas
com trabalhos de natureza diversificada, principalmente à frente de minha empresa entre 1997 e
2006.

Atuações já durante a graduação em estátios no Núcleo de Computação Eletrônica (NCE /
UFRJ) e na COPPE. Em 1996, no provedor BrazilSite, na área de suporte Unix e desenvolvi-
mento de sistemas via web. No jornal O Globo como responsável pelos servidores da redação do
jornal (Sun/Solaris). Parceria formada com a empresa Techmaster em 1997, que resultou na fun-
dação da empresa OpenIT Soluções Tecnológicas LTDA em 2001 onde atuei exclusivamente
até 2006, sendo um dos sócios da empresa e especialista em Unix e software livre. Responsável
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pela condução e execução de inúmeros projetos de infra-estrutura, segurança de redes, conectivi-
dade e desenvolvimento de sistemas. Em junho de 2006 me desliguei da empresa voltando para
o mercado como Coordenador de Sistemas Operacionais e Storage na Globo.com. Atuando
no projeto PAN na Agilidade da Estratégia e Desempenho da Petrobras desde dezembro de 2006.

Na atuação com FreeBSD, foco da empresa OpenIT, organizamos eventos como a Primeira
BSDCon Brasil e fizemos a primeira revista e site em língua portuguesa sobre sistemas BSD.
Criamos ainda o mais completo curso de FreeBSD oferecido no Brasil e o primeiro no modelo a
distância a partir de experiências adquiridas no CEDERJ e Fiocruz.

Na área de sistemas inovamos em 2000 com um sistema de gestão de conteúdo web que
mantinha conteúdo estático para otimização da performance, característica ainda não encontrada
em muitos CMSs (Content Management Systems).

Experiência Profissional

Petrobras
Período novembro de 2006 até a presente data
Empresa Petróleo Brasileiro S.A.
Função Analista de Sistemas
Atividades Líder de Projeto do projeto de orçamento da empresa - PAN

Globo.com
Período junho a novembro de 2006
Empresa Provedor de acesso Globo.com - locado no DataCenter
Função Coordenador de sistemas operacionais e storage
Atividades Gerência dos projetos do setor, definição de procedimentos,

organização e modelos para melhor andamento das ativida-
des de manutenção

Informações complementares

• O DataCenter da Globo.com é responsável por toda a hospedagem de sites e sistemas web
das organizações globo, incluíndo parceiras e afiliadas. Hoje com cerca de 500 servidores
no seu parque de máquinas com as mais diversas plataformas de hardware e software.

OpenIT Soluções Tecnológicas LTDA
Período jun/2001 a maio/2006
Empresa OpenIT Soluções Tecnológicas LTDA
Função Sócio, gerente geral do setor de suporte Unix / sistemas
Atividades Gerência dos projetos do setor, envolvendo desenvolvi-

mento de sistemas, planejamento de redes / infra-estrutura,
segurança e instalações de sistemas Unix
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Principais Projetos:

• Definição da estrutura organizacional, ambiente e processos de desenvolvimento do EAD/Fiocruz.

• Análise de transmissão de Vídeo via rede para a Petrobras (CENPES)

• Desenvolvimento de solução anti-spam altamente portável, eficiente e escalonável

• Desenvoimento de Sistema de Helpdesk / Registro de Atividades

• Auditoria e colaboração na coordenação de desenvolvimento de sistemas para EaD no
CEDERJ

• Ambiente de servidores da DSND-Consub (off-shore) - Conectiva

• Conectividade entre sub-redes no BNDES - Conectiva

• Solução de ambiente de redes / servidores na Guarda Municipal - Rio - Conectiva

• Segurança de rede e suporte a servidores Unix da Refinaria de Manguinhos

• Implantação, manutenção e suporte continuado aos servidores Unix, firewall e redes da
ENSP e EAD da Fiocruz, da Universidade Castelo Branco, Shopping Tijuca e outros.

• Treinamentos diversos em “Desenvolvimento com opensource” na Fiocruz.

• Organização e promoção da Primeira BSDCon Brasil - Conferência sobre sistemas BSD
Realizada em dez/2003 no IME - Praia Vermelha - Rio de Janeiro.

• Criação do primeiro site e da primeira revista sobre BSDs em língua portuguesa
http://www.myfreebsd.com.br e “BSD em Revista”.

• Port inicial e manutenção de 6 ports de aplicações para o sistema operacional FreeBSD

• Diversas aulas ministradas nas turmas da Formação BSD Expert da OpenIT

• Tutoria no curso no modelo EaD da Formação BSD Expert da OpenIT

Techmaster Serviços em Informática LTDA
Período de jun/97 a jun/2001
Empresa Techmaster Serviços em informática LTDA
Função Sócio, gerente geral do setor de Internet / Unix
Atividades Gerência dos projetos do setor, envolvendo desenvolvi-

mento de sistemas web, sites, planejamento de redes e ins-
talações de sistemas Unix

Principais Projetos:
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• Portal de Educação a Distância - Fiocruz

• Gestão do Departamento de Informática da ENSP/Fiocruz

• Portal Brazil4you

• Site Sociedade Brasileira de Pediatria

• Sistema de apoio a vendas - Rede Elétrica distribuidora de materiais

Vogsys / O Globo
Período jan/97 a out/1999 - 2 anos e meio
Empresa Vogsys Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas
Local Alocado no Jornal O Globo
Cargo Analista de Suporte
Função Administrador dos servidores da redação (5 estações

Sun - sparc20 servindo cerca de 300 clientes)

Brazilsite
Período Jan/95 a dez/96 - 1 ano
Empresa Brazilsite - provedor de acesso à Internet
Cargo Gerente de Suporte e Sistemas
Função Gerência e suporte dos servidores Unix (FreeBSD) e

desenvolvimento de aplicativos via web

COPPE/PEP/PO
Período mar/94 a dez/2003
Empresa COPPE/Pesquisa Operacional - UFRJ
Cargo Gerência de Suporte
Função administração de 7 estações Alpha (OSF/1) e Suns (Solaris)

Formação Acadêmica

Aperfeiçoamentos
• Gerência de Projetos de Software - curso de extensão na PUC - Rio

72 horas - conclusão: Agosto/2002

• Operação de computadores de grande porte - NCE - UFRJ
curso + estágio - 620 horas de aula - 1993/94
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Graduação
• Engenharia Eletrônica - UFRJ - 1995

Conhecimentos técnicos

Sistemas Operacionais
Unix (FreeBSD, MacOS X, OSF/1, Solaris, Linux, ...), Windows, MCP (Unisys Serie A),

VM/SP

Linguagens de programação
Shell (sh, csh, ksh, bash, ...), awk, sed, Perl, PHP, C, Pascal, HTML, JavaScript etc

Outros
TCP/IP, Firewall, segurança de redes, CVS, gerência de projetos, software livre etc

Habilidades não técnicas
• Excelente comunicação oral, comunicação em público e apresentações em geral adquiridas

em diversas aulas ministradas, participações em conferências e apresentações empresari-
ais.

• Trabalho em equipe como membro e coordenador desenvolvida nos muitos projetos que
conduzi e participei.

• Boa comunicação interpessoal e relação social desenvolvida na empresa, com amigos e em
relações comerciais com clientes.

• Resolução de problemas, incluíndo problemas de relacionamento entre membros de equi-
pes, problemas de ordem física e estrutural, problemas de orçamento, cronograma e outros.

Idiomas
Inglês (avançado), Francês (noções), Espanhol (noções)

Ressalto meus conhecimentos em
Unix, suporte e infra-estrutura de TI, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de pro-

jetos, gestão de equipes, vi, shell, TCP/IP, HTTP / CGI / HTML, aplicativos e design gráficos
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