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Idiomas
Inglês técnico

Faculdade de Jaguariúna & Foxconn
Jaguariúna, São Paulo
Projeto FoxConn
Projeto de pesquisa e desenvolvimento para a FoxConn do Brasil desenvolvido
pela Faculdade de Jaguariúna. O objetivo do projeto foi desenvolver uma solução
para controle e gerenciamento de rotas de ônibus fretados, fornecendo um
Dashboard para acompanhamento em tempo real das rotas e passageiros de
cada ônibus.
Faculdade de Jaguariúna
Jaguariúna, São Paulo
Analista de TI Pleno
Desenvolvendo e gerenciando soluções em infraestrutura de TI, responsável por
implementar várias ferramentas e serviços de rede para aumentar a produtividade, facilitar o gerenciamento de informações e aumentar a disponibilidade do
ambiente. Abaixo, algumas responsabilidades da função:
• Responsável por um parque de aproximadamente cinquenta servidores,
físicos e virtualizados, entregando serviços como DHCP, DNS, RDP, Relay
de E-mail, SMB/CIFS, HTTP, banco de dados, etc;
• Monitoração ativa do parque de servidores e dispositivos de rede utilizando
a ferramenta Zabbix;
• Manutenção de rotinas de backup utilizando a ferramenta Backup Exec;
• Manutenção do cabeamento estruturado da instituição;
• Implementação de soluções para melhorar a experiência do usuário final,
aumentando a produtividade;
• Análise e desenvolvimento de ferramentas institucionais utilizando a linguagem PHP;
• Análise e desenvolvimento de ferramentas para automatização de tarefas, como backup e gerenciamento de usuários, utilizando Shell Script e
Python;

Jul 2015–Dez 2015 INBRASC - Industria Brasileira de Componentes
Jaguariúna, São Paulo
Analista de TI Junior
Desenvolvendo e gerenciando soluções em infraestrutura de TI, responsável por
implementar várias ferramentas e serviços de rede para aumentar a produtividade, facilitar o gerenciamento de informações e aumentar a disponibilidade do
ambiente. Abaixo, algumas responsabilidades da função:
• Responsável por um parque de aproximadamente quinze servidores, físicos e virtualizados, entregando serviços como DHCP, DNS, SMB/CIFS,
HTTP, banco de dados, etc;
• Monitoração ativa do parque de servidores e dispositivos de rede utilizando
a ferramenta Zabbix;
• Manutenção do cabeamento estruturado;
• Implementação de soluções para melhorar a experiência do usuário final,
aumentando a produtividade;
• Análise e desenvolvimento de ferramentas institucionais utilizando a linguagem PHP;
• Análise e desenvolvimento de ferramentas para automatização de tarefas,
como backup e gerenciamento de usuários, utilizando Shell Script;
• Suporte a usuário.

Set 2011–Jul 2015

Faculdade de Jaguariúna
Jaguariúna, São Paulo
Analista de Trainee
Desenvolvendo e gerenciando soluções em infraestrutura de TI, responsável por
implementar várias ferramentas e serviços de rede para aumentar a produtividade, facilitar o gerenciamento de informações e aumentar a disponibilidade do
ambiente. Abaixo, algumas responsabilidades da função:
• Responsável por um parque de aproximadamente cinquenta servidores,
físicos e virtualizados, entregando serviços como DHCP, DNS, RDP, Relay
de E-mail, SMB/CIFS, HTTP, banco de dados, etc;
• Monitoração ativa do parque de servidores e dispositivos de rede utilizando
a ferramenta Zabbix;
• Manutenção de rotinas de backup utilizando a ferramenta Backup Exec;
• Manutenção do cabeamento estruturado da instituição;
• Implementação de soluções para melhorar a experiência do usuário final,
aumentando a produtividade;
• Análise e desenvolvimento de ferramentas institucionais utilizando a linguagem PHP;
• Análise e desenvolvimento de ferramentas para automatização de tarefas,
como backup e gerenciamento de usuários, utilizando Shell Script;
• Suporte a usuário.

Educação
Fev 2013 – Atual

Graduação em Ciência da Computação
FAJ - Faculdade de Jaguariúna
Término previsto para 2016

Jaguariúna, São Paulo

Interesses
Profissional: Redes de Computadores, Servidores, Windows, Windows Server, Linux, Debian, Ubuntu
Server, CentOS, Virtualização, XenServer, Hyper-V, VMware, Cloud Computing, AWS, Open Source,
Zabbix, IPTables, Shell Script, Python, PHP, MySQL, MSSQL Server, Symantec Backup Exec, Storage, DAS, NAS, SAN.
Pessoal: Filmes, Séries, Livros, Músicas, Games, IoT, Arduino, Raspbarry, Aprender coisas novas.

Cursos
Out 2013–Nov 2013 Sysadmin - Administração de Sistemas Linux (40h)
Jaguariúna, São Paulo
IBM | Faculdade de Jaguariúna
Curso intensivo sobre instalação, configuração e administração de sistemas
Linux oferecido aos alunos de Ciência da Computação da Faculdade de Jaguariúna. O curso foi resultado de uma parceria entre a Faculdade de Jaguariúna e
a IBM e foi ministrado por profissionais da própria IBM.
Ago 2011–Ago 2012 Hardware - Manutenção de Computadores (150h)
Jaguariúna, São Paulo
Microcamp
Curso com foco em montagem, configuração e conserto de computadores,
notebooks, impressoras, monitores e redes de internet com e sem fio.

Fev 2010–Fev 2012 Web Design - Desenvolvimento de Web Sites (290h)
Jaguariúna, São Paulo
Microcamp
Curso com foco em criação de web sites e aplicações web utilizando HTML,
CSS e JavaScript para desenvolvimento front-end e PHP para o back-end, utilizando MySQL como SGBD para persistência das informações. Além de todo
o processo de desenvolvimento, foi abordado também a hospedagem, como a
instalação e configuração do servidor web (Apache) e do servidor de banco de
dados MySQL.

Seminários e Eventos
Jun 2016

Zabbix Meetup São Paulo
São Paulo
Centro de Treinamentos Novatec
Evento realizado para reunir grandes nomes e entusiastas que fazem parte do
cenário Zabbix no estado de São Paulo/Brasil. No evento foram compartilhadas
idéias e desafios que surgiram ao decorrer do tempo.

Mai 2016

Chromebooks for Education
São Paulo
Google Brasil
Evento promovido pela Google que recebeu em sua sede na cidade de São
Paulo representantes de mais de 80 instituições brasileiras de ensino superior de
todo o Brasil para falar sobre os benefícios da plataforma Google for Education.

Mai 2015

LCS Fórum
Campinas, São Paulo
Resort Royal Palm Plaza
Fórum realizado pela LCS para apresentar as tendência em TI, abordando assuntos como Data Center, Cloud Computing, End User Computing, Infraestrutura e
Operações em TI. Palestras de grandes empresas como DELL, IBM, VMware,
Citrix, entre outros.

Nov 2014

Seminário Análise Forense
Jaguariúna, São Paulo
FAJ - Faculdade de Jaguariúna
Seminário realizado durante a semana da computação da Faculdade de Jaguariúna, evento organizado pelos alunos com palestras e seminários. No seminário
de análise forense foi abordado técnicas de análise de malwares em ambientes
controlados com ferramentas específicas.

Informações Complementares
• Autor do blog Tudo-TI onde são postados dicas e soluções para problemas encontrados no dia
a dia de um profissional de TI. O blog pode ser acessado através do endereço
http://tudoti.jefersonrc.com.br;
• Usuário ativo do maior site sobre tecnologias Open Source da América Latina (Viva o Linux),
compartilhando artigos e dicas também postadas no blog. O perfil pessoal pode ser acessado
através do endereço http://www.vivaolinux.com.br/~rcjeferson;
• Representante da Faculdade de Jaguariúna na etapa regional da Maratona de Programação
(ACM-ICPC) em 2014/2015 e finalista brasileiro em 2015. Em 2015 foi a primeira vez que a
instituição participou de uma final brasileira.

