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Apresentação 

Sou um desenvolvedor front-end com mais de 6 anos de experiência, sempre em 
busca do aperfeiçoamento, novos aprendizados e desafios. 
 
Possuo conhecimento avançado em JavaScript e frameworks modernos como 
React, React Native, Vue e Angular, bem como o tradicional jQuery. Procuro 
sempre escrever código limpo e legível, além de seguir boas práticas e padrões. 
 
Atualmente, meu foco está no desenvolvimento de UI’s complexas e interfaces 
componentizadas com React e seu ecossistema: Yarn/NPM, Redux, React 
Router, Jest, Styled Components, Testing Library e etc. 
 
Tenho alguns projetos disponíveis no Github e NPM. Também estou a 
disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre minha capacidade, 
experiência e conhecimentos. 

 
Experiência 

Paraná Banco 
Desenvolvedor front-end 
março/2020 ~ presente 
 

Polvo 
Desenvolvedor front-end e mobile 
julho/2016 ~ março/2020 
 

● Manutenção e desenvolvimento de sites de alto tráfego como 
Estratégia Concursos e Prata Fina; 

● desenvolvimento de SPA’s e interfaces complexas com React e seu 
ecossistema; 

● integração com API’s REST e autenticações JWT; 
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● desenvolvimentos de apps com React Native, como 5 Minutos, entre 
outros; 

● organização de styleguides com ferramentas como Storybook, React 
Styleguidist e Docz. 

 
FG1 Comunicação Interativa 

Desenvolvedor front-end 
janeiro/2015 ~ julho/2016 (1 ano e 7 meses) 
 

FG1 Comunicação Interativa 
Estagiário 
abril/2014 ~ dezembro/2014 (8 meses) 

 
Habilidades 

Linguagens 
HTML5 
JavaScript (Vanilla, jQuery, Angular, Node, React, Vue) 
Typescript 
PHP (Laravel, Wordpress) 
CSS3 (SASS, LESS, Stylus, Bootstrap) 

 
Boas Práticas 

Automatização com npm scripts, Grunt e Gulp 
Metodologias CSS (BEM, RSCSS) 
Testes com Jest, Jasmine e Karma 
Otimização de performance com sprites, compressão de imagens, 
minificação de scripts e etc. 

 
Ferramentas 

Git, Github 
Photoshop, Illustrator 
NPM, Bower 
Terminal 

 
Educação 

Técnico em Informática para Internet 
Opet, Curitiba 
2013 ~ 2015 
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