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Objetivo (s): Atuar como Analista e/ou Desenvolvedor Sênior 
 

Principais qualificações  

• Experiência de 20 anos com desenvolvimento e análise de sistemas; 

• Experiência de 10 anos em desenvolvimento web 

• Experiência como Instrutor de informática 

• Experiência como empreendedor na área de Marketing e TI  

 

Formação acadêmica 

• Curso Superior (2ª graduação, cursando): Análise de Sistemas EAD– Estácio 

de Sá (2018- previsão término 2020); 

• Curso Superior (1ª graduação, concluído): Análise de Sistemas – 

UniverCidade (ano conclusão: 2006); 

• Curso Superior (1ª graduação, Abandonado): Engenharia de 

Telecomunicações – UniverCidade (Abandono por falta de recursos, 2003); 

• 2º Grau: Informática – Colégio Castelo Branco, Realengo-RJ 

 

  

Experiência profissional         

 

 Programador Sênior – (Dezembro de 2011 até Data Atual) 

     Empresa: Dannemann Siemsen (www.dannemann.com.br) 
• Análise, Desenvolvimento de sistemas internos Web e Windows form. 

Manutenção destes sistemas e uma gama de sistemas antigos herdados.  
• Linguagens: C#, VB.NET, Javascript. 

• Banco de Dados: SQL SERVER 
• Ferramentas: Visual Studio (2005-2017), Management Studio, RabbitMQ, 

Postman. 

• Outros conhecimentos utilizados: Bootstrap, MicroServices, JQuery, Json, 

TELERIK. 
 

 Programador Pleno – (2009 a 2011) 

     Empresa: Moki/Callnet (https://moki.com.br/) 

• Análise, Desenvolvimento de sistemas e sites para clientes Externos. 

Manutenção do sistema "carro-chefe" da empresa. 

  

 

 Sócio/Desenvolvedor – (2009) 

     Empresa: Agência Própria 

http://www.leomoura.eti.br/
http://www.dannemann.com.br/
https://moki.com.br/


• Administração da agência. Análise, Desenvolvimento de sistemas e sites para 

clientes Externos. 

• Em meados de 2009, eu e um grande amigo decidimos montar nossa própria 
agência. Contando com um investidor, começamos nossos serviços com 

alguns clientes interessantes, como o PENSI e outros pequenos colégios do 

Rio de Janeiro. Tínhamos uma ideia inovadora para a época, que seria um 

portal de pais e alunos via web. Vale lembrar que neste ano não existiam 
sistemas parecidos em toda rede nacional de ensino. Porém, pouco tempo 

depois, descobrimos que nosso investidor não possuía o montante combinado 

e com isso tivemos que parar nossas atividades. Foi um erro inocente, mas 

serviu para um grande aprendizado. 
 

 Administrador de banco de Dados/Programador Júnior – (2007 a 2009 ) 

     Empresa: Yes! Franqueadora (http://www.cursoyes.com.br/) 

• Administração do Banco de Dados da freanqueadora (incluindo cadastro de 

alunos das franquias, faturamento, etc.), Desenvolvimento de sistemas 
internos e para franqueados, desenvolvimento dos sites e HotSites da 

franqueadora. Líder técnico na implementação do sistema de controle de 

alunos e faturamento nas franquias do Brasil inteiro. 

 
(Lista completa de experiência profissional em http://www HYPERLINK 

"http://www.leomoura.eti.br/". HYPERLINK 

"http://www.leomoura.eti.br/"leomoura.eti.br/) 

 
Idiomas 

• Inglês intermediário  

 

Cursos 

 
• Treinamentos online (Udemy, todos com certificados disponíveis em 

www.leomoura.eti.br): 

• Bootstrap 4  

• C# avançado 
• C# e MVC5 

• DBA Essencials 

• MVC 5 

• MVC e SQL 
• MVC e WebAPI 

• MVC e Bootstrap 

• Tunning SQL 

• AngularJS 

• ReactJS 
• WEBApi robustas com DDD 

• Asp.Net Core 

• WorkShops: 

• PowerBi Talks 
• Zero to Hero: NoSQL and Azure Cosmos DB 

• Power Bi: Curso presencial “Do zero ao Dashboard” 

• Conferências: 

• MVP National Conference 2018 
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