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Resumo
Possuo sólido conhecimento sobre legislação de proteção de dados, família de normas
ABNT NBR ISO/IEC 27000, principais vulnerabilidades do OWASP Top Ten e NVD. Prática com
ferramentas de testes SAST e DAST. Experiência com perícia digital e forense, análise de sistemas,
modelagem de banco de dados e desenvolvimento de software usando as linguagens de
programação Java, JavaScript, PHP e Python e com os frameworks Spring, Vue.js e Laravel.
Formação
•

Pós-graduação, MBA em governança de tecnologia da informação – Universidade Estácio
de Sá – previsão de conclusão em 10/2022.

•

Pós-graduação, especialização em segurança da informação – Universidade Estácio de Sá –
concluído em 09/2021.

•

Graduação em análise e desenvolvimento de sistemas – Universidade Estácio de Sá –
concluído em 12/2019.

Experiências

•

SEOX
Cargo: Desenvolvedor de software;
Período: 11/2020 até o momento;
Atividades: Desenvolvimento de sistemas em PHP, Vue.js e JavaScript, plugins para
WordPress, WooCommerce e Moodle. Integração com sistemas via Rest API e SOAP.

•

Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região
Cargo: Perito Judicial;
Período 06/2020 até o momento;
Atividades: Perícia judicial e assistência técnica jurídica na área de tecnologia da
informação e comunicação. Levantamento e análise de provas, elaboração de parecer
técnico e laudo pericial.

•

Sepbit
Cargo: Freelancer;
Período: 03/2016 a 01/2020;
Atividades: Manutenção de sistemas de automação elétrica com microcontroladores Arduino
e Node MCU e desenvolvimento de sistemas em Node.js e Python.

•

Inove Infocenter
Cargo: Analista de TI;
Período: 02/2015 a 09/2015;
Atividades: Instalação e manutenção de computadores, softwares, redes sem fio e internet.
Suporte ao usuário, gerenciamento de sistema de e-commerce e desenvolvimento de
sistemas em Java.

•

HML Iguaçu
Cargo: Técnico em informática;
Período: 10/2013 a 08/2014;
Atividades: Instalação e manutenção de computadores, softwares, redes sem fio e cabeada,
internet e CFTV. Suporte ao usuário, gerenciamento de sistemas de PDV, ERP e ecommerce.

Idioma
•

Inglês técnico.

Certificados
•

Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPDF™ – CertiProf – 10/2021.

•

Remote Work and Virtual Collaboration Professional Certificate – CertiProf – 09/2021.

•

Scrum Foundation Professional Certificate - SFPC™ – CertiProf – 06/2021.

Associações
•

Membro do comitê público – Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de
Dados – 06/2020 até o momento

•

Associado na categoria de estudante de pós-graduação – Sociedade Brasileira de
Computação – 02/2018 até o momento

Informações adicionais
•

Maratona Territórios do Brasil – Universidade Federal de Sergipe – 05/2021
Participei como mentor e padrinho, auxiliando no desenvolvimento de soluções nas área de
tecnologia da informação e comunicação e segurança da informação.

•

Mostra Multi Interações – Universidade Federal de Outro Preto – 07/2020
Ministrei a palestra de tema “ Software livre e segurança da informação” onde abordo
questões históricas e atuais relacionadas ao software, suas licenças e segurança.
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