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PERFIL

Tendo aprendido a programar quando tinha 12 anos, sempre tive uma grande curiosidade
para saber como tudo funciona. Esta curiosidade levou-me a explorar livros científicos nos
meus tempos livres e a seguir carreira em ciências da computação. Fascina-me a capacidade
de em programação se criar tudo a partir do “nada”, utilizando como recurso apenas a
inteligência humana.

OCUPAÇÕES

XD Software – Mobile Developer | Desde 10-2014 até hoje
Responsável e desenvolvedor de dois produtos (XD Orders e XD Items), instalados atualmente
em mais de 1500 dispositivos e usados em mais de 350 estabelecimentos. Desenvolvi
também (em C#) o back-end dessas duas aplicações e um Web Crawler, para recolha de leads.
Freelancer (OnePixel.pt) – Web Developer | Desde 9-2014 até hoje
Desenvolvedor de websites para mais de 10 empresas nacionais, fazendo também a gestão
de marketing online e alojamento de algumas delas. Criação de temas e extensões em
WordPress.
DOFCORK – Estágio | Desde 5-2014 até 9-2014
Edição do tema e manutenção da página da empresa (em WordPress).

EDUCAÇÃO

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos – Curso Profissional
Escola Secundária António Sérgio (2010 – 2014)
Nota final: 17 | Programação: 19 | FCT (estágio): 20

EXPERIÊNCIA

Android Development (Java | SQLite | Sockets | Web Services);
Web Development (PHP | MySQL | JS | jQuery | Ajax| WordPress API | cPanel & WHM);
.NET Development (VB | C# | Sockets);
Fluência em Inglês: Avançada (B2 em compreensão ou escrita, B1 em conversação).

NOTAS

Escrita de uma rúbrica de 4 artigos para Pplware.pt (sobre desenvolvimento de páginas web
responsivas. Google: “pplware responsivo”).
Finalização dos seguintes cursos online:
Edx - The Science of Everyday Thinking - UBCx - 2016 - 70%
Edx - Marketing1x Introduction to Marketing - UQx - 2016 - 100%
Coursera - HTML, CSS and JavaScript - HK Univ. of Sci. and Tech. - 2016 - 100% - Verified
Coursera - Ciência da Computação 101 - Stanford University - 2013 - 99.4%

