Gabriel Moreira
Desenvolvedor de Software
gabrielsmoreira@yahoo.com.br
+55 (11) 986133429
http://psilogroup.com

Programador com excelente capacidade de resolução de problemas e experiência em
todos os aspectos do desenvolvimento de sistemas corporativos, inspirado por
desafios que exigem conhecimento técnico analise e criatividade. Atento aos detalhes
, persistente em alcançar o melhor resultado possível e dedicado em escrever código
limpo , modular e bem documentado.

https://github.com/psilogroup
Skype:gabriel.moreira497

COMPETÊNCIAS
Programação
C#, JavaScript, PHP, HTML, CSS,
C++.
Banco de Dados

SQL Server, MySQL, MongoDB.

Comunicação

Web API / Rest, WCF, Web Services,
AJAX

Frameworks / API’s

AngularJS, MVC, Entity Framework,
Bootstrap, Jquery.

Ambientes
Visual Studio 2005 – 2012, Visual
Studio Code, Git, TFS, SVN
Patterns / Metodologis

DDD, TDD, MVC, IoC, Singleton,
MVC, Scrum

Sistemas Operacionais

Windows Server, Azure, GNU/Linux
Expense

PROJETOS

Projeto Pessoal
NodeJS, MongoDB e AngularJS

EXPERIÊNCIA
Banco PSA / NPW IT (Portal PSA)
Analista Programador C#/AngularJS
Maio 2016 – Outubro 2016
Responsável pela integração entre o Back End e os sistemas de terceiros ao qual o
portal busca informações, criação da camada de comunicação em WebAPI, para
comunicação com o portal feito em AngularJS.
Studio Monocromo (ICAL – Curso Online)
Programador PHP / AngularJS
Fevereiro 2016 – Maio 2016
Atuei na criação e modelagem do banco de dados e aplicação das regras de negócio,
integração com Gateway de pagamento e criação da camada de comunicação em
REST, para fornecer as informações necessárias para aplicação em AngularJS
Junho de 2015 a Janeiro 2016
Projetos Freelance
Prosimulador
Analista Programador C#
Janeiro 2014 Junho 2015
Desenvolvimento de Serviço (Web Service), para integração com empresas parceiras,
suporte a os desenvolvedores destas empresas parceiras para a integração com o
nosso serviço. Desenvolvimento de rotinas para a integração do módulo financeiro do
novo produto da empresa com o Sistema ERP (Sistema Legado).
PedidosNET
Analista Programador C# / MVC
Janeiro 2013 – Janeiro 2014
Criação do projeto de delivery de comida, para pizzarias, participando e coordenando
o desenvolvimento de todas as fases do projeto, desde o levantamento de requisitos,
desenvolvimento, publicação em produção e manutenção sustentação.
SIACorp (Credtiflow)
Analista Programador C#
Junho 2011 Agosto 2012
Atuei na customização do produto para novos clientes e sustentação de projetos
existentes, efetuando visitas aos clientes para suporte e implantação. O produto se
trata de uma solução para Instituições financeiras (Bancos), para o gerenciamento de
propostas de limite de crédito, Migração do banco de dados da versão antiga do
sistema, implantado em 2003, para a nova versão Web.

https://github.com/psilogroup/OndeGastei

Joint Consulting HT
Analista Programador C#
Maio 2009 Janeiro 2011

PedidosNET

Desenvolvimento suporte e manutenção de aplicação para emissão em massa de
boletos
de doação para uma entidade filantrópica. Implementação de novos módulos e
manutenção
em um sistema de gerenciamento de treinamentos Web.

Controle de Despesas, com
importação de arquivos .ofx
www.pedidosnet.com

Plataforma de Delivery de
Comida para restaurantes.
Portal PSA
Banco PSA
Portal de atendimento para
clientes do banco
IDIOMAS
Português

Nativo

Inglês

Intermediário

EDUCAÇÃO
Técnico em Informática – ETEC Prof. Camargo Aranha (1 ano e meio)
C#.NET Avançado – Técnoponta Santos (80 horas)
ASP.NET 3.5 – Treinando.NET (40 horas)

