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OBJETIVO 
 

Exercer a função que me for designada, com ética, disciplina, organização, garra, sucesso e 

muita responsabilidade nas atividades que me forem submetidas; 

 

FORMAÇÃO 
 

 Graduando em Licenciatura em Ciências da Computação. UFPB, conclusão em 2016. 

 Técnico em Informática. Phoenix Informática Cursos, conclusão em 2010. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 

 2009 - 2010 – Escritório de Serviços Ademi Leite 

Cargo: Digitador 

Principais atividades: Digitar informações a partir de textos em documentos ou da tela do 

computador. Verificar a informação na tela em relação ao documento original. Corrigir erros 

e informar ao supervisor. Imprimir novos documentos. Pode executar alguns serviços gerais 

de escritório como atender telefones, enviar fax e atuar como recepcionista. 

 

 2010 - 2011 – ALSOL Provedor de Internet 

Cargo: Assistente de Informática 

Principais atividades: Atende chamados de suporte dos usuários da rede, de computadores, 

envolvendo a montagem, reparos e configurações de equipamentos e na utilização do 

hardware, softwares disponíveis e pontos de rede. 

 

 2011 - 2015 – Autônomo 

Cargo: Técnico de Informática 

Principais atividades: Executa processos de manutenção de computadores e operação de 

redes locais de computadores. Desenvolve aplicativos computacionais, adotando normas 

técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança do trabalho e preservação ambiental no 

desempenho de sua função. Instalação de impressoras, roteadores, cabos de redes, 

sistemas para internet, navegadores. 

 

 2015 – 2016 – PETE com Materiais Didáticos e Pedagógicos LTDA 

Cargo: Professor de Robótica 

Principais atividades: Ministrar aulas de robótica educacional e educação tecnológica, para 

alunos de educação infantil / ensino fundamental ao ensino médio. Preparar aulas, 

acompanhar desenvolvimento de alunos, sanar dúvidas, aplicar provas e atividades. 

 

 2016 – Éthos Concursos 

Cargo: Professor de Noções de Informática para concursos 

Principais atividades: ministrar aula de informática básica, para alunos de todas as idades, 

que irão prestar prova objetiva de concursos municipais, estaduais e federais. 
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QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

 Programador  (UFPB, conclusão em 2015). 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

 Disponibilidade em tempo integral 

 

 


