RODRIGO SANTOS PAINES
Porto Alegre – RS (+55 51 99804 8733)
E-mail: rodrigo.paines@hotmail.com
Recomendações no Linkedin: www.linkedin.com/in/paines

OBJETIVOS
•
•
•

Atuar na gestão de projetos na área de tecnologia da informação ou afins.
Atuar em escritório de projetos (PMO).
Atingir as metas das equipes, projetos e objetivos estratégicos da empresa com ética
para fortalecer seu crescimento.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
•
•
•
•
•
•
•

Gerente de projetos com Pós-Graduação na área de Gestão de Projetos e boa
comunicação na língua Inglesa.
Grande experiência em projetos nas áreas de Business Intelligence e E-commerce.
Grande experiência em consultoria de gestão de projetos e definição de processos e
procedimentos para gestão de seguindo o modelo OPM3 do PMI.
Certificação e experiência em projetos utilizando metodologias ágeis e PMI.
Certificação e experiência em gestão de serviços.
Liderança e construção de times vencedores visando resultados para a organização.
Proativo e busca constante de inovação. Fácil adaptação para novos negócios e
orientado as necessidades do cliente.

FORMAÇÃO
•
•

Pós-Graduação em Gestão de Projetos – 2008 ESPM – Escola Superior de Propaganda
e Marketing (Porto Alegre/RS).
Graduação em Análise e Desenvolvimento de Software – 2006 ULBRA – Universidade
Luterana do Brasil (Canoas/RS) - Membro Fundador do ULBRA.NET, primeira célula
acadêmica da Microsoft para desenvolvimento da tecnologia .NET no RS.

•

Técnico em Informática – 2003 Escola Alcides Maya (Porto Alegre/RS).

CERTIFICAÇÕES
•
•
•
•

PMP - Project Management Professional;
MS-Project 2013 -74-343
CSM - Certified Scrum Master & CSPO - Certified Scrum Product Owner
ITIL V3 Foundation

CURSOS & EVENTOS COMPLEMENTARES
•

•
•

Participação em pelo menos um grande evento e/ou seminário por ano desde 2006,
tais como: Agile Brazil, Seminários PMI, cursos sobre metodologia ágil, lean e demais
na área de projetos de software.
Palestrante para turma de Administração da Faculdade IPA (POA) 2010 “E-commerce
& E-business”.
Palestrante no ENASTIC – 2016 – Belo Horizonte, MG.

IDIOMAS
•

Inglês – Avançado/ Intermediário. (2009 – 1996 Aulas particulares e Escolas
Regulares).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL RECENTE
Trace Sistemas
Fev/2014 – Jan/2017 Porto Alegre – RS
Gerente de Projetos
Gestão de projetos e consultoria para implantação de escritório de projetos na metodologia
OPM3 do PMI para grandes órgãos públicos, empresas do ramo de saúde, engenharia e
consultorias. Trabalho parte desde a definição das iniciativas candidatas até seus processos de
trabalho. Definição de indicadores de acompanhamento e medições de projetos, qualidade,
processos de Service Desk e afins.
Desenvolvimento do plano de projeto, controle das entregas, aceites respeitando o padrão de
qualidade acordado em contrato, acompanhamento, condução das solicitações de mudança,
replanejamento e apresentação do trabalho para Diretoria, grupos de gestores e demais
partes interessadas dos projetos.

Sisnema Informática
Dez/2014 – atual Porto Alegre – RS
Instrutor
Instrutor dos cursos de MS- Project (20h).

DBC Company
Nov/2011 – Fev/2014 Porto Alegre – RS
Gerente de Projetos
Gestão de projetos de Business Intelligence para grandes indústrias, fábricas de software e
outas ramos de negócio. Ferramentas de BI: Microstrategy, MS Reporting Services, OBIEE; E
ferramentas para ETL: ODI, SSIS e PL/SQL. Totalizando ~8k horas de projeto.
Gestão de projetos de Web (e Web Mobile) para empresas de trade marketing e indústrias
totalizando ~14k horas de projeto. Para cada projeto uma metodologia de gestão (SCRUM ou
utilizando práticas do PMI) foi utilizada visando o melhor desempenho e tipo de contrato.
Consultoria de TI e projetos para clientes da empresa e atuação em projetos globais.

Tlantic SI
Fev/2011 – Out /2011 Porto Alegre – RS
Analista de Negócios
Jan/2006 – Abr/2007 Porto Alegre – RS
Analista de Sistemas / Desenvolvedor
Responsável pela análise e propostas de novos negócios/projetos web nos clientes Boticário e
diversas insígnias (e tipos de varejo) do SONAE Portugal.
Dois meses em conjunto com a equipe Microsoft Consulting Services Portugal (locado em
Lisboa-PT) em sessões de clarificação de requisitos (Envission Clarification Sessions) para o
novo projeto estratégico da empresa SONAE.

AG2 Publicis Modem
Fev/2009 – Fev/2011 / Porto Alegre – RS
Gerente de Projetos
Responsável pelo atendimento dos projetos de e-commerce dos clientes: Editora Elsevier
(~12K horas) e Grupo A Editoras (~8K horas). Também de projetos diversos para clientes
Bradesco, Fundação Ibêre Camargo e Bunge.
Condução de projetos geograficamente distribuídos (POA x SP x RJ x Pel) e projetos com forte
terceirização, tendo conduzido com diversos tipos de contratação e auxilio na negociação dos
mesmos.
Comunicação com os fornecedores de soluções globais para integração com o e-commerce,
tais como, Babylon (Israel) e MacAffee (Canadá).
Prêmios:
Site Elsevier Premio Ouro Melhor e-commerce Salão ARP 2009.

