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CIENTISTA DE DADOS / GERÊNCIA DE PROJETOS DE T.I.
OBJETIVOS
 Atuação em equipes de desenvolvimento de soluções em T. I.
 Aplicação de técnicas gerenciais e metodologias de desenvolvimento na obtenção de soluções de qualidade.
 Datamining (KDD), B.I. e Datawarehouse.

EXPERIÊNCIA
 Mais de 30 anos de experiência na área de informática, adquirida em consultoria a empresas de prestação de
serviços, engenharia e informática.
 Gerente de Projetos de sistemas especiais para a Petrobras.
 Analista de Negócios dos Sistemas de Seguros de Automóveis, incluindo Datewarehouse.
 Gestão do Sistemas Anti-Fraudes (SAF) de seguros, baseado em regras de negócio extraídas de históricos
(datawarehouse) e utilizado na gestão do processo da área de sinistros.
 Implantação do datamart de controle de faturamento na Telemar.
 Responsável pela modelagem e implementação de datamarts na equipe de TI do datawarehouse de marketing da
Embratel, atuando também como analista de negócios.
 Vivência na aplicação de metodologias de desenvolvimento de software (CASE) e técnicas gerenciais para
obtenção de sistemas de qualidade.
 Efetiva participação na especificação, desenvolvimento e implantação de sistemas comerciais e científicos.
 Especialista em banco de dados Oracle em ambiente cliente-servidor.
 Domínio de vários ambientes operacionais e das principais linguagens de programação.
 Elaboração de documentação e redação de textos, livros e apostilas.
 Atuação como professor de cursos de graduação e pós-graduação de Informática; e como instrutor em cursos
técnicos e de aperfeiçoamento de usuários – incluindo desenvolvimento de material didático.
 Facilidade no desenvolvimento de trabalhos em equipe e de comunicação com usuários.

FORMAÇÃO
Doutorado:
Mestrado:
Pós-Graduação:
Extensão:
Graduação:

Engenharia de Defesa (Datamining) – IME/RJ (cursando)
Sistemas e Computação (Datamining) – IME/RJ
Engenharia de Software – COPPE / UFRJ
Formação de Gerentes – Escola de Pós-Graduação em Administração (EPGA)
Informática – Instituto de Matemática / UFRJ

IDIOMA
Inglês:

Intermediário.

HISTÓRICO
Jun/2011 - Mai/2014
Dez/2003 - Mai/2011
Ago/2002 - Jan/2003
Mar/200 - Jul/2002
Jul/2001 - Dez/2001
Jan/2001 - Jun/2001

PETROBRAS (ADDLabs/UFF)
BRADESCO SEGUROS
TELEFÔNICA CELULAR
EMBRATEL (Graal)
PETROBRAS e TELEMAR (Choice)
EMBRATEL (Uniway)

Gerente de Projetos
Datamining, Analista de Negócios
Consultor
Líder de Projeto
Líder de Projeto
Analista de Sistemas

