LUCAS BERNARDO DE SOUZA SANTOS
PESSOAL
Nome
Lucas Bernardo de Souza Santos
Endereço
Servidão Três Marias, 478 - Apartamento 102
88058-648 Florianópolis
Número de telefone
+55 42 99949-3924

Sou um Desenvolvedor Full Stack Sênior com mais de 10 anos de experiência em todos
os estágios do ciclo de desenvolvimento. Tenho prática em desenvolvimento de
so ware, criação de frameworks, integração entre sistemas, mentoria para
desenvolvedores e identificação de talentos em desenvolvimento.
Com ensino superior concluído na Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), possuo conhecimento de arquitetura de so ware e desenvolvimento,
incluindo Java, JavaScript, Delphi, HTML5, JSON, XML, MySQL, Microso SQLServer,
JQuery, Node.js e AngularJS. Também possuo experiência em gestão e liderança.

Email
sorackb@gmail.com
Data de nascimento
16-06-1988
Local de nascimento
São Paulo - Brasil
Sexo
Masculino
Nacionalidade
Brasileiro

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
So ware Developer
everis

Desenvolvi funcionalidades atuando na equipe responsável pelo projeto do portal da
Enel do Ceará, Goiás e Rio de Janeiro, realizando integrações com ERPs SAP,
Salesforce, etc.

Estado civil
União Estável

Linguagens de programação / Frameworks: AEM / Java

Website
resume-ninja.herokuapp.com

Full Stack Developer

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/lucas-bernardo-desouza-santos/

So plan, Florianópolis

INTERESSES

Linguagens de programação / Frameworks:

Séries
Jogos
Filmes
Livros

Set 2020 - Presente

Abr 2020 - Set 2020

Mantive e implementei aplicações juntamente com o time de integração, utilizando
hooks para a aplicação Node.js e um portal desenvolvido em React.

Node.js / React
Banco de Dados: MongoDB.

Backend So ware Developer
So plan, Florianópolis

Jan 2019 - Abr 2020

Mantenedor da aplicação de integração com as Secretarias da Fazenda de diversos
Estados e Municípios, provendo soluções para os problemas comuns à integração e
propondo alteração em
relação a arquitetura da aplicação e infraestrutura. Além disso atuar como
solucionador
de problemas através da criação e utilização efetiva de ferramentas de apoio visando a
economia de tempo e automatização de tarefas do setor de procuradorias.
Linguagens de programação / Frameworks:
Java ‑ Maven / JBoss / Spring Boot
Banco de Dados: Oracle e Microso SQL Server.

So ware Developer
Virtual So wares para Seguros, Ponta Grossa

Set 2012 - Nov 2017

Desenvolvedor de soluções para corretoras de seguro.
Criação e manutenção de bibliotecas e frameworks utilizados na criação de
ferramentas para corretores de seguro.
Pesquisa de ferramentas, linguagens e bibliotecas, auxiliando a tomada de decisão dos
recursos utilizados nos produtos da empresa.
Suporte para situações críticas de manutenção e desenvolvimento.
Desenvolvimento Full Stack.

Linguagens de programação / Frameworks
Pascal ‑ Delphi
Javascript ‑ AngularJS / NodeJS
Java ‑ Maven / JSoup / JPA / Selenium
C# ‑ WCF
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Banco de Dados: SQL Server

Desenvolvedor II
KM&M Engenharia de Sistemas, Ponta Grossa

Set 2009 - Jun 2011

Desenvolvimento de sistemas, predominantemente ERP, com foco em soluções
logísticas e de
armazenagem.
Mantive o foco em refatorar partes críticas do sistema possibilitando assim a fácil
manutenção e reutilização de código.
Trabalhei junto a alguns clientes para reunir requisitos e realizar manutenções críticas
em módulos com ampla utilização.
Linguagens de programação / Frameworks: Pascal ‑ Delphi.
Banco de Dados: Oracle.

Estagiário
Quantoon, Ponta Grossa

2008 - 2009

Iniciei minha carreira em desenvolvimento oficialmente aqui, tendo contato com
diferentes tecnologias visando o controle de enxoval de grandes lavanderias.
Trabalhei com RFID, porta serial e outras ferramentas que tinham como objetivo
facilitar o rastreamento e processamento dos objetos.
Neste estágio tive meu primeiro contato profissional com Java e MySQL.
Linguagens de programação / Frameworks: Java.
Banco de Dados: MySQL.

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÕES
Tecnologia
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa

2013 - 2017

Formação profissional para a atuação em desenvolvimento tecnológico em
informática, com ênfase em desenvolvimento de sistemas de informação, com o uso
das modernas tecnologias da informação. Capacitação para adaptar‑se às mudanças
sociais e à evolução tecnológica, possibilitando uma constante atualização nas
diversas tarefas e qualificações que o mundo do trabalho exige.
Algumas atividades que às quais o curso habilita são: programação em linguagem
comercial e científica, operação e manutenção de sistemas de computadores,
supervisão e orientação do trabalho de equipes de tecnologia de informação, análise e
orientação de computação eletrônica, chefia nas áreas de tecnologia de informação,
elaboração de manuais e documentos de sistemas, implantação e gerência de redes de
teleprocessamento.

Especialização
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Minas Gerais

2019 - Presente

O curso foi concebido de modo a buscar o preenchimento de uma lacuna na formação
avançada dos profissionais de informática que atuam na concepção, construção e
implantação de sistemas de informação que usam aspectos de arquitetura de so ware
distribuído. O curso justifica‑se pela crescente adoção de tecnologias e padrões
baseados na Internet, pela demanda por aplicações em dispositivos móveis bem como
pela necessidade de armazenamento, processamento e integração de grandes
volumes de informação que têm incentivado a proliferação de sistemas de informação
desenvolvidos em arquiteturas distribuídas. Em particular, destacam‑se o crescimento
da demanda por aplicações móveis, o fenômeno da computação em nuvem (cloud
computing), o uso da Arquitetura Orientada a Microsserviços, as diversas alternativas
para integração de aplicações e novas arquiteturas para tratamento do conceito de Big
Data.

APTIDÕES
Inglês
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