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Principais competências
CSS
Sistemas operacionais
Web design

Languages
Inglês (Limited Working)

Certifications
Curso React Native e JavaScript
para construção de apps mobile
nativas
Developing Microsoft Sharepoint
Server 2013

Paulo Henrique

Analista Desenvolvedor Front-end Interface Web React
Brasília, Distrito Federal, Brasil

Resumo
Desenvolvimento de componentes que representam o conteúdo
utilizando ferramenta Sharepoint 2013 e recursos. Gerenciamento
de tarefas com Team Foundation Service (TFS). Criação de guia
para aplicações web, definição de escopo de aplicativos web em
termos de dispositivos, navegadores, telas e animações. Garantir
qualidade do código Cross-Browser e revisão de produtos. Código
HTML5, tendo em conta a semântica e acessibilidade.
Atuação na manutenção do portal da Caixa Seguradora envolvendo
as unidades de negócios, Seguro de vida, Previdência, Consorcio
e Capitalização. Melhorando a comunicação e atendimento dos
usuários.
Vivência em projetos de desenvolvimento de software, participando
de todas as fases do projeto, desde a fase inicial a entrega/
homologação do software com o cliente.
Liderança do pool de requisitos, verificando e validando os artefatos
gerados, garantia da qualidade, melhores práticas/métodos de
escrita e conformidade com as metodologias adotadas para o
projeto (RUP/Metodologia Ágil).

Experiência
Banco do Brasil
Desenvolvedor de front-end

agosto de 2018 - fevereiro de 2019 (7 meses)
Brasília
Indra Company Desenvolvimento de sistemas web para uso corporativo interno (aplicações
executivas customizadas para intranet), com interação com banco de dados
API RESTful em Java e tecnologias de desenvolvimento web (HTML, CSS,
Javascript, JQuery, Bootstrap, AngularJS).
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Caixa Seguradora
Analista de Interface Web

fevereiro de 2013 - junho de 2018 (5 anos 5 meses)
Brasília
Indra Company
Desenvolvimento de componentes que representam o conteúdo utilizando
ferramenta Sharepoint 2013 e recursos. Gerenciamento de tarefas com Team
Foundation Service (TFS). Guia para aplicações web, definição de escopo de
aplicativos web em termos de dispositivos, navegadores, telas e animações.
Garantir qualidade do código Cross-Browser e revisão de produtos. Código
HTML5, tendo em conta a semântica e acessibilidade.

Centro Educacional Unieuro
WebDesigner

maio de 2010 - fevereiro de 2013 (2 anos 10 meses)
Elaboração de Layouts para páginas WEB Internet e Intranet
Manutenção de páginas estáticas e dinâmicas para Internet e Intranet;
Definir os padrões visuais e as diretrizes de usabilidades dos sistemas
implementados;Elaboração de Guias de Estilo utilizados no desenvolvimento
das aplicações (CSS

Formação acadêmica
IESB
Pós-Graduação , Desenvolvimento para Dispositivos Móveis · (2019 - 2020)

Anhanguera Educacional
Pós-Graduado - Desenvolvimento de Sistemas para Web · (2011 - 2012)

Anhanguera Educacional
Sistemas para Internet · (2007 - 2010)
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