Adriano Lopes
Analista de Sistamas na CrediPronto
adrianospk@gmail.com

Especializações
• Banco de Dados: Access, MS SQL Server e MySQL.
• Desenvolvimento: Acessibilidade, CSS, HTML, Tableless, Usabilidade, Web Standards e XHTML.
• Programação: PHP5 POO, Java e Javascript.
• Designer: Dreamweaver, Fireworks e Photoshop.
• MS SQL Server 2005, IMPACTA, concluído 40h em 2007.

Experiência
Analista de Sistemas at CrediPronto
February 2012 - Present (2 years 2 months)
Administro as contas de E-Mails e todos os serviços vinculados ao Google Apps. Gerenciamento do Banco de
Dados MySQL e servidores Linux, estrutura que está em Cloud Computing. Desenvolvimento dos sistemas
Web na linguagem PHP, principalmente o CRM da empresa o SugarCRM, trabalho nas customizações,
projetos de integrações e treinamentos.
Procuro pelas tecnologias mais inovadoras afim de reduzir custo e melhoria dos processos interno através da
informatização das informações.
Programador PHP at Catho Online
October 2010 - February 2012 (1 year 5 months)
Entender as documentações técnicas de requisitos de sistemas e funcionalidades a serem desenvolvidas.
Desenvolver scripts na linguagem de programação específica do cargo. Estimar, cumprir e registrar os prazos
de entregas de tarefas atribuídas. Identificar e corrigir as falhas nos sistemas. Seguir as regras de padronização
e qualidade no desenvolvimento dos scripts atribuídos. Desenvolver scripts e funcionalidades solicitadas pela
gestão, no prazo acordado em planejamento, nos padrões estipulados de codificação e qualidade.
Analista de Sistemas at FINNET Comercio e Serviços de Teleinformática Ltda.
May 2010 - October 2010 (6 months)
Atuava com programação PHP 5 avançado, ajax, javascript, css, Interface PDO, web service, framework
Symphony e Orientação a objetos, banco de dados Oracle e MY SQL e IDE de desenvolvimento: Eclipse.
Criação de portais administrativos, boletos bancários e mapas para tradução de arquivos.
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Programador PHP Pleno at creator
June 2009 - February 2010 (9 months)
Programação orientada a objetos em PHP 5 avançado com metodologia MVC, desenvolvimento de telas em
XHTML/CSS Cross-Browser/WEB Standards – Tableless utilizando Smarty Templates.
Habilidades em controle de versão com subversion, criação de web services, transações em Ajax, SQL
intermediário e modelagem de dados.
1 recomendação mediante solicitação
Estagiário Desenvolvedor Web at HOLD Consultoria e Sistemas Ltda
January 2008 - June 2009 (1 year 6 months)
A relação resumida das atividades abaixo refere-se ao Portal, Intranet e Internet Banking do Banco Real:
Atualização de páginas web, criação de páginas web, desenvolvimento de campanhas, desenvolvimento de
newslatter, manutenção periódica de conteúdo web.
Relação resumida das linguagens e ferramentas referentes às atividades acima: HTML, XHTML, CSS, XML,
Javascript, Acessibilidade, Web Standards, Tableless, Photoshop e Interwoven (editor de conteúdo).
3 recomendações mediante solicitação

Reconhecimentos e prêmios
Analista de Sistemas
XII Prêmio Efinance 2013
June 2013
A CrediPronto foi eleita vencedora pela Comissão Julgadora do XII Prêmio efinance 2013 na categoria CRM
– Crédito Imobiliário. Fomos premiado no case “Implantação de sistema CRM: Inovação e tecnologia nas
nuvens no processo de venda e contratação de financiamento imobiliário”.
A conquista do prêmio é a prova real de todo o esforço da empresa em agilizar e desburocratizar e garantir a
segurança de dados de todo o processo de financiamento imobiliário. O projeto implementado na CrediPronto
teve como principal motivação a criação de um sistema de gerenciamento do relacionamento com o cliente a
fim de melhorar o fluxo comercial e nivelar os processos junto aos parceiros e clientes.
Além de todo o benefício operacional, outro grande incentivador para a empresa foi a possibilidade de tornar
a plataforma tecnológica 100% em nuvem, garantindo, assim, o baixo custo e um modelo escalável e elástico.

Idiomas
Inglês

(Elementary proficiency)
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Projetos
Otimização na Busca de Vagas
novembro de 2011 até dezembro de 2011
Members:Adriano Lopes, Ricardo Quintanilha
Otimizar a consulta da busca de vagas para diminuir a sobrecarga dos servidores de banco de dados. Uma
busca que gerava cerca de 640 querys agora com a reformulação dos scripts faz apenas 80 querys. Projeto
critico que impactava no carro chefe da empresa, a busca de vagas.
Migração de E-mail para Google Apps
julho de 2012 até julho de 2012
Members:Adriano Lopes, Jonas Jeremias
Nossa antiga solução de e-mail Microsoft Exchange não atendia nossas necessidades pela baixa capacidade
de armazenamento (300Mb p/usuário).
A CrediPronto investe muito em tecnologia e inovação, por conta disso decidimos migrar toda nossa estrutura
de e-mail para o Google Apps. Sem dúvida a maior dificuldade é a mudança de cultura dos nossos
colaboradores, que tiveram dificuldade de se adaptar com os serviços na nuvem e abandonarem de vez o
Outlook.

Competências e especialidades
CSS
HTML
Dreamweaver
Access
PHP
Windows
Operating Systems
OOP
MySQL
JavaScript
Organização
Assertividade
Comprometimento
jQuery
CodeIgniter
Joomla
SOAP
XML
Microsoft Excel
Adobe Fireworks
SugarCRM
NetBeans
Linux
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Amazon EC2
Subversion
MVC
Web Services
Eclipse

Formação acadêmica
Faculdade Impacta de Tecnologia (FIT)
Pós-Graduação, Consultoria e Tecnologia Web, 2010 - 2011
Atividades e grupos: Fundamentos da Internet , Gestão de Projetos Web, E-Business, Marketing Digital,
Portais Corporativos,
Arquitetura da Informação, Padrões Web, Multimídia Digital e Criação, Web 2.0, Fundamentos e Tecnologias
em Banco de Dados, Desenvolvimento Web III: Java , Desenvolvimento Web II: AJAX (JavaScript e XML)
,Desenvolvimento Web IV: ASP.NET, Desenvolvimento Web V: PHP, Segurança para Web, Metodologia de
Pesquisa Cientifica.
1 recomendação mediante solicitação
Universidade Bandeirante de São Paulo
Graduação, Sistema de Informação, 2009 - 2009
Atividades e grupos: Analise. de Projetos. Orientados a Objetos, Engenharia de Software, Gerenciamento de
Projeto de Sistemas, Qualidade e Teste de Software e Segurança e Auditoria de Sistemas.
Universidade Bandeirante de São Paulo
Graduação, Processamento de Dados, 2006 - 2008

Interesses
Internet, desenvolvimento web, programação, games e esporte.
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Adriano Lopes
Analista de Sistamas na CrediPronto
adrianospk@gmail.com

5 pessoas recomendaram Adriano
"O Adriano é um ótimo profissional, um programador PHP que podemos contar em todas as horas. Sério,
correto e cumpre bem suas tarefas. Altamente recomendado."
— Luciano Marinho, Linux Administrator, Creator Consultoria, trabalhou diretamente com Adriano na
Creator Consultoria Empresaria Ltda.
"O Adriano é muito competente no que faz, aprende rápido e tem muita pró-atividade. Profissional
recomendadíssimo."
— Frederico Gomes, Web Designer, HOLD TI, gerenciou Adriano indiretamente na HOLD Consultoria e
Sistemas Ltda
"O Adriano foi, sem dúvida, um ótimo profissional que tive o prazer de trabalhar. Comprometido e esforçado,
foi um grande parceiro e colega de trabalho, e hoje está alçando novos vôos, e certamente tem grande
perspectiva profissional. Vale a pena a recomendação!"
— Eduardo Ruiz, Web Developer, HOLD CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA., estava em outra empresa
quando trabalhou com Adriano na HOLD Consultoria e Sistemas Ltda
"Adriano começou a trabalhar em minha equipe como estagiário. Sempre muito dedicado, comprometido e
absorvendo tudo muito rápido. Foi efetivado pelo excelente trabalho demonstrado durante o estágio. É um
profissional muito pró-ativo e não tem medo de responsabilidades. Com certeza é uma pessoal que faria
outros trabalhos junto e/ ou teria na equipe novamente. Tenho certeza que seu "voo" será muito alto, pois tem
muito potencial e propriedade no que faz. Acredito muito nos trabalhos que ele realiza e sei que seu sucesso
será muito maior do que já é... RECOMENTO.."
— Franklin von Haydin, Gerente Unidade Studio Digital / Atendimento e Gestão de Operações e Projetos
Web, HOLD TI, gerenciou Adriano na HOLD Consultoria e Sistemas Ltda
"Eu conheço o Adriano desde a época em que cursava o 2o ano de Processamento de Dados na UNIBAN.
Mostrava empenho e dedicação nas aulas, além de desde sempre mostrar interesse em Tecnologia Web."
— Rafaela Lopes, Estudante, Universidade Bandeirante de São Paulo, estudou com Adriano na Faculdade
Impacta de Tecnologia (FIT)
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Entre em contato diretamente com Adriano no LinkedIn
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