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EVERTON DONIZETE DA SILVA
HABILIDADES &
COMPETÊNCIAS

Arquiteto de Softwares com 19 anos de experiê ncia na á rea de TI (Infra e
Desenvolvimento), sendo 12 anos em desenvolvimento web, e-commerce, compras
coletivas e sistemas educacionais.

Facilidade para trabalhos em equipe, liderança, experiê ncia em coordenaçã o de
projetos e no levantamento de requisitos junto ao cliente/usuá rios.

Especialidades: C#, .NET, WCF, LINQ, .Net Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5,
4.0),VB .NET, ASP.Net, ASP.Net MVC (1, 2, 3, 4,5), Web Services, Jquery, OOP/POO
(Programaçã o Orientada a Objetos), UML, SQL Server (7, 2005, 2008, 2012), Java
Script, SourceSafe, TFS (Team Foundation), MS Project
Inglê s nı́vel intermediá rio (té cnico/conversaçã o), espanhol nı́vel intermediá rio
(té cnico/conversaçã o).

Educação

FIT – Faculdade Impacta de Tecnologia - Sistema de Informação
De 2005 - Até 2008

Curso de Gerentes de e-commerce e Marketing Digital - ComSchool
junho de 2015 – 150 horas
Designing Microsoft SQL Server 2005 Infrastructure - KA Solution
junho de 2007 – 40 horas
Designing Microsoft SQL Server 2005 Databases - KA Solution
Agosto de 2007 – 40 horas
Microsoft C# (MSCP Framework 3.5) - KA Solution
fevereiro 2008 – 40 horas

EXPERIÊNCIA

BEBÊ STORE - Arquiteto de Software
De Abril de 2011 – Atual
o Participei ativamente na mudança da plataforma do site de ASP.Net para

o
o
o

ASP.Net MVC 4, o que aumentou a velocidade do sistema em mais de
75%.
Integraçã o da concorrente Baby.com para a nossa plataforma em
apenas uma semana.
Responsá vel por todo o desenvolvimento e integraçã o dos Gateway de
pagamento (Adyen, BrasPag, Marcado Pago e PayPal) e sistemas de
aná lise de risco (FControl, Konduto e CyberSource).
Tecnologias utilizadas na empresa sã o: ASP.Net MVC 5, SQL 2014, Solr,
Amazon AWS e outros.

VOXEL INFORMÁTICA - Analista Desenvolvedor
De Março de 2009 - Até Abril de 2011
o Implementaçã o do Mı́dia Center da TV Bandeirantes utilizando novas

o
o
o
o

tecnologias e integrando com as API's do Youtube.
Idealizaçã o e desenvolvimento do projeto compra coletiva, englobando trê s
sites para pú blicos distintos (Viajar Barato, Ofertas Prime e QPechincha).
Criaçã o de analytics pró prio para a aná lise das mé tricas de conversã o das
plataformas de e-commerce.
Desenvolvimento de sistema analı́tico de perfil, sugerindo a melhor oferta
para usuá rios que retornavam aos sites de compra coletiva.
As tecnologias utilizadas na empresa foram: ASP.NET, Web Forms, SQL 2008,
Ajax, C#.

G4 SOLUTIONS - Arquiteto de Software
De Agosto de 2008 - Até março de 2009
o Arquiteto de softwares responsá vel por novos projetos
o Responsá vel em reunir os requisitos para a criaçã o do sistema de simulaçã o
online de financiamento de imó veis utilizado até hoje.
o Participei da criaçã o de sites de empreendimentos imobiliá rios.
o As tecnologias utilizadas na empresa foram: ASP.NET, Web Forms, ASP.NET
MVC 3, SQL 2008, Ajax, C#. Visual Basic .NET.
SISTEMA ANGLO DE ENSINO - Arquiteto de Software
De Março de 2003- Até Agosto de 2008

o
o
o
o
o
o
o
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Arquiteto de softwares responsá vel pelos projetos web.
Administrador dos servidores web (IIS.6) e mı́dias (Windows Media
Server).
Criaçã o da TV Web, principal produto do site, utilizado para vı́deo
aulas e reuniõ es pela intranet com os convê nios espalhados pelo paı́s.
Criaçã o do banco de questõ es utilizado para gerar simulados e provas.
Publicaçã o online do caderno de exercı́cios para todos os alunos do
sistema em ambiente restrito.
Criaçã o do sistema de concurso de bolsas online.
Reformulaçã o do site e inclusã o de novas features para os alunos
(download de gabaritos, questõ es e simulados).

