Ewerton Luis de Mattos
Brasileiro, casado, 37 anos.
Rua Minas Gerais, 88.
Blumenau – SC
Telefone: (47) 99905-1236 / (47) 3042-0677
E-mail: ewerton.sc@gmail.com

br.linkedin.com/in/ewernet
http://stackoverflow.com/story/ewernet

OBJETIVO
Atuar como Líder Técnico, Arquiteto ou Engenheiro de Software utilizando tecnologias .Net para vencer
desafios e contribuir para o desenvolvimento e crescimento da empresa e de seus clientes.

FORMAÇÃO
Bacharelado em Ciências da Computação.
Pós-Graduação em Engenharia de Softaware.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
2016 (Até o momento) Governança Brasil - GOVBR
Cargo: Líder Técnico
Principais atividades: Atuo na equipe responsável pelo desenvolvimento dos módulos relacionados à RH,
Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento. Oriento os desenvolvedores na utilização de padrões de
projetos e boas práticas de desenvolvimento, faço code-reviews e defino padrões de software e
arquiteturas que serão utilizadas nas nossas aplicações. Promovo a colaboração e o compartilhamento de
conhecimento entre os membros da equipe e, em conjunto com o Scrum Master, garanto que os
princípios das metodologia ágeis sejam aplicados no dia-a-dia.
2015 - 2016 Bitmake
Cargo: Empreendedor
Principais atividades: Eu iniciei minha própria empresa, a www.bitmake.com.br onde ofereço serviços
como: desenvolvimento de sites, fábrica de software, e-commerces, consultoria sharepoint e outros. Isso
me deu a oportunidade de trabalhar em equipes multiculturais e distribuídas em projetos desafiadores.
Nesta fase eu pude melhorar minhas características “não-técnicas” como por exemplo: ser automotivado,
autoorganizado, mais adaptativo, trabalhar com prazos apertados, como negociar e como entregar valor
o mais cedo possível.
2013 - 2015 Megawork
Cargo: Desenvolvedor .Net / Sharepoint
Principais atividades: Desenvolvimento de sistemas, portais de internet e intranet em Sharepoint para
empresas de grande porte de diferentes ramos de atuação, dentre as quais posso citar: Vale, Grupo
Votorantim, Samarco Mineração, Instituto Butantan, Hortifruti, entre outras. Minhas atribuições eram
instalação e configuração da Farm de servidores e insfraestrutura Sharepoint, projeto e análise de
sistemas, levantamento de requisitos, modelagem e prototipagem de sistemas, desenvolvimento e
implantação de sistemas junto aos clientes.

2010 - 2013 Quay Consultoria e Sistemas
Cargo: Desenvolvedor .Net
Principais atividades: Desenvolvimento de sistemas, portais de internet e intranet para empresas de
grande porte de diferentes ramos de atuação, projeto e análise de sistemas, levantamento de requisitos,
modelagem e prototipagem de sistemas e implantação de sistemas junto aos clientes.
Dentre alguns clientes para os quais desenvolvi, posso citar: Tractebel Energia, Bunge, Marisol, Fundação
COPEL, etc.
2009 Prismafive Informática
Cargo: Desenvolvedor .Net
Principais atividades: Desenvolvimento de sistemas utilizando tecnologias como ASP. NET e WPF.
Migração de sistemas escritos em COBOL e DELPHI para C# e WPF.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS
•

Programming with Microsoft Visual Basic .NET 40 h/a (Curso oficial Microsoft).

•

Desenvolvimento C# ASP.NET 40 h/a (Curso Particular).

•

Desenvolvimento em Delphi7 + Firebird 40 h/a (Curso Particular).

•

Curso de Espanhol Básico 20 h/a.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE: Conhecimentos avançados em desenvolvimento de sistemas
utilizando tecnologias Microsoft como C#, VB.NET, ASP.NET, Sharepoint, WindowsForms e WPF;
ANALISE, ARQUITETURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE: Levantamento de requisitos, identificação e
modelagem de casos de uso, modelagem de classes de negócio com notação UML, Padrões de Projeto,
uso de princípios S.O.L.I.D, uso das boas práticas Clean Code;
BANCOS DE DADOS: Conhecimentos avançados em SQL Server, Oracle e Postgres. Projeto e modelagem
de BD;
SUPORTE: Treinamento e implantação de sistemas;
IDIOMAS: Inglês avançado, espanhol intermediário.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CARACTERISTICAS PESSOAIS: Liderança de equipes, comprometimento, foco na qualidade, facilidade
para trabalhos em equipe, gosto por desafios, compartilhamento e troca de conhecimentos, excelência no
atendimento ao cliente, facilidade de aprendizado, ótimo relacionamento interpessoal.

