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_________________________________________________________________________________________________
OBJETIVO
Gerenciamento de Projetos de TI
_________________________________________________________________________________________________
RESUMO
Gerente de projetos de T.I. com 10 anos de experiência. A atuação no mercado de comunicação digital e o relacionamento com grandes
players do mercado garantiram uma visão de negócio madura e o aprimoramento da habilidade de negociação.
A paixão pela internet, pela comunicação e pelo mundo digital, bem como o envolvimento diário com estes, proporcionam a minha
realização profissional. A cada novo projeto, um novo desafio, uma nova solução e um novo aprendizado.
Competências-chave:
- Liderança de equipes globais, multidisciplinares, distribuídas e com diferentes culturas;
- Construção de equipes de projetos de tecnologia;
- Aplicação de princípios ágeis em projetos;
- Desenho de estratégias de marketing digital.
_________________________________________________________________________________________________
FORMAÇÃO ACADÊMICA
PMP® do PMI®. - Certificação Project Management Professional.
Em andamento.
Bacharel em Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda.
Universidade Católica de Pelotas | Dezembro de 2003.
_________________________________________________________________________________________________
IDIOMAS
- Inglês (fluente): leitura, escrita, fala e compreensão;
- Espanhol (iniciante): leitura, fala e compreensão;
_________________________________________________________________________________________________
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Maio de 2016 até agosto de 2016 – Hogarth World Wide | Porto Alegre (RS).
Gerente de projetos.
Principais Atividades: Gerenciamento de equipes, reuniões diárias em inglês com o escritório de Nova Iorque, aprovação de interfaces,
definição de escopo, monitoramento das etapas do projeto, controle do cronograma, testes e garantia de qualidade dos projetos,
garantia dos prazos estipulados.
Clientes Atendidos: Volvo, Dyson, Pandora, Dell, Nido, Skinny Cow, Lean Cuisine, Häagen-Dazs, Coffee Mate, Cat Chow, Waggin Train,
Beyond.
Novembro de 2013 até maio de 2016 – Sinapse | Porto Alegre (RS).
Gerente de projetos e Atendimento.
Principais Atividades: Prospecção, planejamento, briefing, gerenciamento de equipes alocadas e remotas, criação de campanhas,
aprovação de interfaces, reuniões periódicas com os clientes, definição de escopo e das regras de negócio, estimativa de horas do
projeto, monitoramento das etapas, controle do cronograma, testes e garantia de qualidade dos projetos, assim como das peças de
mídia (banners), garantia dos prazos estipulados.
Clientes Atendidos: Samsung, Renner, Niely, Amil, Sicredi, Detran/ RS, Banco Original, CNI, Chega de Fiufiu, Papo de Homem, Supra/
Alisul, Dakota, Lynd, Pax Filmes, Secretaria de Educação do Rio de Janeiro.

Janeiro de 2013 até novembro de 2013 - Pravy | São Paulo (SP).
Gerente de projetos e Atendimento.
Principais Atividades: Prospecção, briefing, gerenciamento das equipes alocadas e remotas, definição de escopo e das regras de
negócio, estimativa de horas do projeto, monitoramento das etapas do projeto, controle do cronograma, testes e garantia de qualidade
dos projetos, assim como das peças de mídia (banners), garantia dos prazos estipulados.
Clientes Atendidos: Caixa Econômica Federal, Intel, Kombi/ Volkswagen, Marriott, Michelin, Odebrecht, Vivo, Land Rover, Danone,
Itaú, Garnier, Natura, Banco do Brasil, O Globo.
Agosto de 2012 a janeiro de 2013 - Jazz Comunicação | São Caetano do Sul (SP)
Gerente de projetos e Atendimento.
Principais Atividades: Gerenciamento das equipes alocadas e remotas, reuniões periódicas com o cliente, monitoramento das etapas
do projeto, controle do cronograma, estimativa de horas do projeto, testes e garantia de qualidade dos projetos, garantia dos prazos
estipulados.
Clientes Atendidos: Guaraná, Absolut, Senac, Abril, Bauduco, Ben10, VolksWagen, Man, Topper, Havaianas, McDonalds, KitchenAid.
Março de 2012 a julho de 2012 - dEx Digital | Porto Alegre (RS)
Coordenador de produção e Atendimento.
Principais Atividades: Monitoramento das etapas do projeto, controle do cronograma, estimativa de horas do projeto, testes e
garantia de qualidade dos projetos, garantia dos prazos estipulados.
Clientes Atendidos: Pompéia, Egali, Santa Casa, Cidepe, Petiskeira.
Setembro de 2009 a março de 2012 – N49, Grupo Account | Porto Alegre (RS)
Gerente de projetos e Atendimento.
Principais Atividades: Definição de escopo e das regras de negócio, monitoramento das etapas do projeto, controle do cronograma,
testes e garantia de qualidade dos projetos, garantia dos prazos estipulados.
Clientes Atendidos: Rider, Melissa, Ipanema, Dell Anno, Josapar, Philips, Bic, Grow, Puket e Baguete.
Abril de 2007 a julho de 2008 - Cubo.Cc, Interpublic Group | Porto Alegre (RS)
Produtor e Coordenador de ações online.
Principais Atividades: Produção de vídeos, produção fotográfica, produção de casting, produção de elenco, ativação de ações online.
Clientes Atendidos: AOC, Axe, Claro, Clear, Closeup, Grupo Iguatemi, Laka, Lucky Strike, Rexona e Skol.
_________________________________________________________________________________________________
CONHECIMENTOS E CURSOS
- Conhecimento geral na metodologia PMI;
- Conhecimento geral no framework Scrum;
- Conhecimento de Gerenciamento nas áreas de: planejamento, estimativa de horas, arquitetura de informação, criação,
desenvolvimento frontend e backend, quality assurance;
- Plataformas e periféricos: Windows, OSX, redes e internet.
- Conhecimento geral em Social Media (Certificação Google AdWords Fundamentals);
- Domínio de softwares específicos:
- Pacote Adobe (Fireworks, Photoshop);
- Pacote Office (MS Project);
- Ferramentas da Atlassian;
- Publi, Wbs Pro, Mindjet Manager.
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