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Educação
Análise de Sistemas
Curso Avançado de Inglés na Academia Oficial de Linguas de Barcelona
Curso Avançado de Inglés, em Londres, EUA e Holanda
Habilidades Técnicas:
Especialista em tudo relacionado a páginas web e de Internet.
Especialista em computadores e servidores Windows e Linux
Nativo Espanhol e Catalão
Falada e escrita Inglés à perfeição
Português Avançado

Experiência Profissional
De 1993 até 2004, em NELOSA, uma empresa familiar, especializada em
fabricação de acessórios de som e imagem. Trabalhava como AnalistaProgramador em aplicações de programação, páginas web e gerenciamento
de bancos de dados necessários para a operação da empresa. Instalação e
gestão de sistemas Linux e Windows necessário para os negócios.
De 2004 até Janeiro de 2008, Plastificados Terrassa trabalhava como Gerente
de Tecnologia da Informação Na manutenção de todos os servidores Linux e
Windows, estações de trabalho, páginas web, aplicações e bancos de dados.
De abril de 2008 até Abril do 2013 trabalhava como Gerente de Tecnologia da
Informação em segundamano.es, página web de alta disponibilidade, com
mais de 20 milhões de páginas por dia, um ambiente de programação muito
difícil, com várias tecnologias de mixagem de código aberto com linguagens de
programação web mais comuns. Era responsável pelo departamento de
fraude / backend, desenvolvendo e criando processos de medidas de combate
à fraude para evitar inserções de anúncios fraudulentos.criação de processos
de back-end para remover anúncios de fraudes e aplicações de front-end para
evitar a inserção deles. Resolvendo todo tipo de incidentes na web, como o
HTML mais simples ou JavaScript ou os problemas mais complicados, como os
problemas com códigos Zend PHP, servidores de email ou servidores web,
gerenciamento de banco de dados e como sys-admin.
Experiência Atual
Desde 01 de Abril de 2013 Programador senior e Analista de Rede e
Segurança na Denusa - Destilaria Nova União S/A

Conhecimento Profissional com 15 anos de experiência:
Linguagens de Programação
PHP
C
C++
HTML
HTML5
XML
CSS
JavaScript
J Query
Ajax
Bash
Perl
Templates
SQL
Dot Net / C#
Java
Bases de dados
SQL Server
MySQL
Postgres
Oracle
Outros
Bootstrap and respopnsice web
SEO knowledge, page statistics and ad servers
Linux (Debian, Centos, U/Kubuntu)
Testing Tools
Version control tools
QlikView
High performance webs
Extreme programming
Solr
Tokyo Cabinet
Apache
Apache Modules
ModSecurity
Makefile`s
Redis
Idiomas
Espanhol Nativo
Catalão Nativo
Inglês Fluente
Português Fluente

