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Mesquita Andre
Rua Dom Antônio de Ataíde, 23, Castanheira de Ribatejo, 2600-607 Vila Franca de Xira
(Portugal)
+351 910 233 705
andre@avmsistemas.net
www.andremesquita.com

www.linkedin.com/in/avmesquita

Skype avmesquita | Google Hangouts andre@avmsistemas.net

PROFISSÃO

Arquiteto de Soluções - Desenvolvedor de Software

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
30 set 19–24 abr 20

Arquiteto de software/Arquiteta de software
WA Fênix, Lisboa (Portugal)
www.wafx.global
Fui selecionado pela equipe Solid Network Reditus para atuar no projeto SIRES (Sistemas de
Informações Relevantes de Entidades Supervisionadas) do Banco de Portugal. Ao longo de 5
meses, dentre as minhas atribuições, atuei com análise e desenvolvimento de software ASP.NET
MVC Fullstack, Webapi e SQL Server. As rotinas de desenvolvimento são realizadas sob framework
Scrum.
Atuei 2 meses em um projeto do cliente SND na fábrica de software da WA Fênix em São
Paulo/Brasil, operando remotamente.
Tipo de empresa ou setor de atividade Consultoria e Fábrica de Software

1 mai 10–Presente

Arquiteto de Soluções - Desenvolvedor Sênior
AVM Sistemas, Niterói, RJ, Brasil (Brasil)
www.avmsistemas.net
A AVM Sistemas é uma empresa unipessoal que me permite criar soluções independentes
para todos. Através desta também me permito poder compartilhar informação e inspirar novos
profissionais.
Como empresa, ofereço soluções e consultoria, valendo-se das experiências e oportunidades
que tive, propondo soluções diversificadas em mais de uma plataforma. Por trabalhar com mais de
uma plataforma, posso atuar diretamente com a infraestrutura de nuvem, acelerando o
desenvolvimento da solução final.
Entre as soluções entregues, destaco o desenvolvimento de soluções .NET com
WebForms, MVC e microsserviços, soluções de sites com PHP e Wordpress e infraestrutura cloud
na AWS, Azure e Openshift.
▪ Clientes:
▫ Sandálias Kenner
▪ Arquitetura AWS
▪ Administração Linux
▪ Gestão de tráfego
▪ MySQL
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▪ Wordpress
▪ Monitoração
▪ PHP
▪ CSS
▪ Javascript
▪ SEO
▫ Certifique Online
▪ Arquitetura AWS
▪ Administração Windows
▪ .NET Nuke,
▪ SQL Server
▪ SEO
▫ Corpus Spa
▪ Arquitetura AWS
▪ Administração Windows
▪ MySQL
▪ SQL Server
▪ ASP.NET MVC
▪ Wordpress
▪ PHP
▪ CSS
▪ Javascript
▪ SEO

Tipo de empresa ou setor de atividade Fábrica de Software
26 fev 18–31 ago 19

Analista / Consultor / Desenvolvedor .NET Sênior
Ímpeto Informática, Rio de Janeiro (Brasil)
impeto.com.br
Integrei a equipe do cliente IBMEC de desenvolvimento, atuando nos sistemas acadêmico e
financeiro que atendem todas as filiais.
O sistema acadêmico é um sistema desenvolvido em C# e WebForms. Ao longo do tempo,
novas funcionalidades foram criadas em MVC e as mais recentes em .NET CORE e Angular JS. O
sistema acadêmico possui ainda um segundo sistema de atendimento ao aluno desenvolvedor
em .NET MVC, Stored Procedures e WebServices. O sistema opera em conjunto com soluções
back-end e jobs no SQL Server para dar seguimento ao fluxo necessário de processmento.
No sistema financeiro, fui responsável por atuar nas soluções com boletos bancários,
remessas e retornos.

Tipo de empresa ou setor de atividade Fábrica de Software
1 abr 12–1 jan 16

Analista / Desenvolvedor Sênior / DevOps
Ímpeto Informática, Rio de Janeiro, RJ (Brasil)
impeto.com.br
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Trabalhei com o desenvolvimento de aplicativos e participei da migração para a indústria de
computação em nuvem. Na Ímpeto, recebi as certificações AWS Essentials, AWS Technical
Professional e AWS Business Professional e o selo de AWS Partner.
Tenho o prazer de desenvolver minhas próprias ferramentas para ajudar na proposta de estudo e
solução. Me envolvi em soluções com várias outras tecnologias como Delphi, Visual Studio VB.NET /
C#, SQL Server, Oracle, Mysql, Integration Services, microsserviços, Wordpress e Linux.
Atuei nos clientes:
▪ Cantão (e-commerce & blog)
▫ Arquitetura AWS
▫ Administração Windows & Linux
▫ ASP.NET VB.NET WebForms
▫ ASP.NET C# MVC
▫ SQL Server
▫ Wordpress & PHP
▫ Javascript
▫ CSS
▪ Redley (e-commerce & blog)
▫ Arquitetura AWS
▫ Administração Windows & Linux
▫ ASP.NET VB.NET
▫ ASP.NET MVC C#
▫ Console & Windows Services
▫ SQL Server
▫ Wordpress & PHP
▫ MySQL
▫ Javascript
▫ CSS
▪ Sandálias Kenner (catálogo & blog)
▫ Arquitetura AWS
▫ Administração Windows & Linux
▫ Wordpress & PHP
▫ MySQL
▫ Javascript
▫ CSS
▪ Certifique Online (e-commerce)
▫ Arquitetura AWS
▫ Administração Windows
▫ ASP.NET
▫ .NET Nuke
▫ SQL Server
▪ Ooyala Brasil (portal)
▫ Arquitetura AWS
▫ Administração Linux
▫ Wordpress & PHP
▫ MySQL

16/4/20

© União Europeia, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Página 3 / 10

Curriculum vitae

Mesquita Andre

▪ Academia do Concurso (back-office)
▫ ASP.NET WebForms
▫ SQL Server
▫ Javascript
▫ CSS
▪ SEPE-RJ (portal)
▫ Arquitetura AWS
▫ Administração Linux
▫ Wordpress & PHP
▫ MySQL
▪ Banco de Talentos da TV Globo (portal)
▫ Administração Linux
▫ Wordpress & PHP
▫ Javascript
▫ CSS
▪ IRB Brasil (Active Directory Manager)
▫ ASP.NET MVC C#
▫ Active Directory API
▫ SQL Server
▪ Casa & Vídeo (back-office)
▫ Delphi (aplicação & windows services)
▫ SQL Server
▫ Transact-SQL
▫ WCF Services C#
▫ Console & Windows Services

Tipo de empresa ou setor de atividade Fábrica de Software
1 dez 11–30 abr 12

Computer systems analyst
Orialnet Sistemas e Soluções Integradas, Rio de Janeiro, RJ (Brasil)
www.orialnet.com.br
A empresa está focada no ramo de classificação de comércio internacional e oferece um
produto bem peculiar que simplifica todo o processo de classificação, já integrado com o SAP. O
Sistema, produto da empresa, funciona integra-se com 3 plataformas e linguagens, integração de
Delphi, ABAP e PL/SQL.

Tipo de empresa ou setor de atividade Fábrica de Software
1 mai 11–30 nov 11

Analista / Desenvolvedor Delphi Sênior
Philips Healthcare Informatics, Rio de Janeiro, RJ (Brasil)
www.philips.com.br/healthcare
Trabalhei com Delphi no desenvolvimento backend do produto Philips MultiMED RIS para
gerência e automação de clínicas e rede de atendimento de diagnóticos médicos. Programação
Delphi, Oracle e PostgreSQL.
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Tipo de empresa ou setor de atividade Tecnologia e Saúde
1 fev 10–30 abr 11

Analista / Desenvolvedor Sênior
Ímpeto Informática, Rio de Janeiro/RJ (Brasil)
impeto.com.br
Atuei em soluções com Delphi e Transact SQL no suporte a aplicativos orientados a varejo
para o cliente Casa & Vídeo. Atuei nas equipes de automação de vendas, operação de loja, logística
e distribuição.

Tipo de empresa ou setor de atividade Fábrica de Software
1 jul 08–30 abr 11

Analista / Desenvolvedor Sênior
Casa & Vídeo, Rio de Janeiro (Brasil)
www.casaevideo.com.br
Atuei no desenvolvimento de soluções para varejo destinadas a back-office, pos-venda e
vendas por canais virtuais com logística de entrega em casa. Soluções envolvendo multiplas
tecnologias. Atuei com as linguagens Delphi, C#, microsserviços SOAP/WCF, Transact-SQL, MySQL
e Oracle.

Tipo de empresa ou setor de atividade Comércio Varejista
1 jul 07–31 mar 08

Analista / Desenvolvedor Delphi
Nexxus Sistemas, Niterói, RJ (Brasil)
nexxus-sistemas.com.br
Atuei no desenvolvimento de produtos do ramo de gerenciamento, apuração e performance
de fundos de investimentos com Borland Delphi 5/7, Transact-SQL.

Tipo de empresa ou setor de atividade Fábrica de Software
1 mar 07–30 jun 07

Analista / Desenvolvedor Delphi
CM Soluções, Rio de Janeiro, RJ (Brasil)
www.cmcorp.com.br
Atuei no desenvolvimento do produto para previdência privada da empresa. Línguagem Delphi
e PL/SQL.

Tipo de empresa ou setor de atividade Fábrica de Software
1 set 06–28 fev 07

Analista / Desenvolvedor Delphi
LexOnline Consultores Associados, Niterói, RJ (Brasil)
Atuei no sistema de gerenciamento de processos e andamentos jurídicos com front-end em
Borland Delphi 6/7 e banco de dados Turbo Power Flash Filer Database. Firebird Embeded
Database para software em CD-ROM e mantutenção de servlets para comunicação com os
tribunais.
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Tipo de empresa ou setor de atividade Fábrica de Software
1 abr 06–31 out 06

Analista / Desenvolvedor Delphi
PredialNET Informática, Niterói, RJ (Brasil)
www.predialnet.com.br
Atuei no desenvolvimento do produto interno para Administração de clientes do fornecimento
de serviços de conectividade, Sapo, funcionando em ambiente de rede e software integrado em
tempo real com a rede de rádios de distribuição. Delphi, MySQL, sockets, multi-threading, pesquisa e
integração.
▪ Delphi
▪ MySQL
Tipo de empresa ou setor de atividade Tecnologia e Telecomunicação

1 fev 04–30 set 05

Analista / Programador Delphi
BrasilCenter, Rio de Janeiro, RJ (Brasil)
www.brasilcenter.com.br
Atuei no desenvolvimento de softwares destinados a Call Center, tabulação e atendimento de
clientes. Caráter primário da equipe de desenvolvimento era inovação e organização. Atuei em delphi
7 com oracle e prototipação design-patters com object pascal e camada de persistência.
A partir do modelo design-patterns do template final, criei uma ferramenta para geração de
códigos para novos aplicativos e classes de persistência convertido do modelo de dados concebidos
pelo modelo de entidades UML para qualquer nova necessidade.
▪ Delphi
▪ Oracle
▫ PL/SQL
Tipo de empresa ou setor de atividade Telecomunicação

1 mar 03–31 mai 03

Programador Delphi
LEE CONSULTORIA E SISTEMAS, Rio de Janeiro (Brasil)
www.leeconsultoria.com.br
▪ Modelagem de dados relacionais
▫ ERWin
▪ Desenvolvimento de sistemas de gestão administrativas, controle de estoque, finanças, vendas e
transporte de passageiros
▫ Delphi 5.0
▫ Paradox
▫ Interbase
▪ Implantação

Tipo de empresa ou setor de atividade Fábrica de Software
1 jul 02–30 set 02

Programador Delphi / PLSQL
INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (Fiocruz), Rio de Janeiro
(Brasil)

16/4/20

© União Europeia, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Página 6 / 10

Curriculum vitae

Mesquita Andre

www.incqs.fiocruz.br
▪ Desenvolvimento do Sistema de Gestão Administrativa (SIGADM)
▫ Delphi 5.0
▫ PL/SQL (Oracle 9i)
Tipo de empresa ou setor de atividade Saúde
1 jun 99–31 jul 02

Analista e Programador
Autônomo, Niterói (Brasil)
▪ Desenvolvimento e Manutenção:
▫ Delphi 5
▫ ASP 3
▫ HTML
▫ JavaScript
▫ Clipper 5.01
▫ dBase III+
▫ Bancos de dados relacionais

1 mar 98–31 mai 99

Operador, Programador
Bazar Trianon, Niterói (Brasil)
▪ Operação
▪ Desenvolvimento
▫ Clipper
▪ Manutenção
▫ Hardware
▫ Software
▪ Implantação
Tipo de empresa ou setor de atividade Comércio Varejista

1 mar 96–31 mai 97

Gestão de CPD e Programação
Coesa Transportes, São Gonçalo (Brasil)
www.coesa.com
▪ Operação de Sistemas
▪ Desenvolvimento
▫ Delphi
▫ Clipper
▫ Sybase
▫ Oracle
▪ Gestão de centro de processamento de dados:
▫ Backup/Recovery
▫ Novell Network
▫ Abastecimento
Tipo de empresa ou setor de atividade Transporte de Passageiros

1 jan 93–30 abr 95

Auxiliar de Escritório
Transjur Consultoria Técnica, Rio de Janeiro (Brasil)
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▪ Operação de computador
▪ Auxiliar de escritório
▪ Digitação
▪ dBase III+
Tipo de empresa ou setor de atividade Escritório de Advocacia
1 jul 92–31 dez 92

Auxiliar de Escritório
Escritório de Advocacia, Niterói (Brasil)
▪ Auxiliar nas rotinas do escritório
▪ Operação de computador
▪ Digitador
Tipo de empresa ou setor de atividade Escritório de Advocacia

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
14–14

AWS Tecnical Professional
Amazon WebServices (Brasil)

14–14

AWS Business Professional
Amazon Webservices (Brasil)

14–14

AWS Essentials
Amazon WebServices (Brasil)

12–12

ABAP Trainning
FABEC, Rio de Janeiro (Brasil)

05–05

DBA Oracle 8i
Infnet, Rio de Janeiro (Brasil)

COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna

português

Línguas estrangeiras

inglês

COMPREENDER

FALAR

ESCREVER

Compreensão oral

Leitura

Interação oral

Produção oral

B1

C1

B1

B1

B2

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - Grelha de auto-avaliação

Competências relacionadas com
o trabalho

▪ Experiência em segmentos diversificados (Tecnologia, telecomunicações, varejo, B2B, B2C,
logística, fundos de investimento, educação, e-commerce).
▪ Competências em todo o processo de desenvolvimento de software.
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▪ Scrum

Competências digitais

AUTOAVALIAÇÃO

Processamento
de informação

Comunicação

Criação de
conteúdos

Segurança

Resolução de
problemas

Utilizador avançado Utilizador avançado Utilizador avançado Utilizador avançado Utilizador avançado
Competências digitais - Grelha de auto-avaliação

Carta de Condução

B

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Projetos

Cena Play - Teatro Sem Fronteiras
www.cenaplay.com
É um projeto startup iniciado em 2017 que visa trazer pequenos espetáculos para dentro de
casa. Atuo como sócio e arquiteto responsável pela parte tecnológia da transmissão de vídeos por
streaming com HLS seguro. Filmamos todo o conteúdo em plataforma BW, qualidade de imagem 4K
e áudio 64 bits.
Uma das perspectivas para o projeto era de que além de permitir ao artista ter seu trabalho
exposto ao redor do mundo, pudesse ainda remunerar o artista com royalties do tráfego.
O projeto piloto foi auto-financiado e atualmente baseia-se em captar incentivos fiscais,
aprovados mas não captados.

Projetos

Croqui Design
www.croquidesign.com.br
Blog dedicado ao Design de Interiores com artigos relacionados.
A intenção inicial era somente produção textual para retorno publicitário, mas no fim acabou
sendo uma ótima fonte de estudo. Coletei muita informação importante sobre otimização de
conteúdo SEO e sua integração com os diversos Analytics e ferramentas de indexação de dados.
Um importante projeto que continua oferecendo métricas ao longo do tempo.

Projetos

AVM Hosting
www.avmhosting.com.br
O maior desafio é sempre criar novas soluções para problemas simples.
Por isso, auto-hospedando meus projetos em servidores próprios na nuvem da Amazon AWS,
Azure, Google Cloud ou através de geração de sites padrões com o WHM e com o gerenciamento
do "ERP", WHMCS.
Este projeto é para inspirações e criações de novas soluções de forma rápida descomplicada.
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Blog Pessoal
www.andremesquita.com
Sempre acreditei que compartilhar informação é sempre a melhor forma de aprendizado.
Iniciei com um blog para compartilhar conhecimento, passei a ser fonte de ajuda e realizar serviços
de melhorias de software. É desenvolvido em Wordpress e PHP com banco de dados Mysql.

Projetos

Adegas Cloud
É um projeto de software em desenvolvimento para gerir pequenas e médias adegas de
clientes, mantendo o histórico e informações acerca dos vinhos, consumo e fornecimento oferecidos
em web app em plano de assinatura. Foi desenvolvido em .NET MVC, Entity Framework e SQL
Server.

Projetos

SpaPlum
É um projeto de software em desenvolvimento para gerir a prestação de serviços com ponto
integrado e sistema de contas a pagar e a receber, oferecido em web app em plano de assinatura. É
desenvolvido em .NET MVC, Entity Framework e SQL Server.

Projetos

GitHub
github.com/avmesquita
No GitHub, além dos projetos privados, mantenho um acervo de repositórios públicos com a
missão de ajudar a comunidade na resolução rápida de soluções.

Projetos

Manual da Política
www.manualdapolitica.com.br
O Manual é um projeto sem fins lucrativos que foi criado diante da situação políticoeconôminca do Brasil, há pouco mais 5 anos, acreditando ser necessário criar um projeto específico
que pudesse trazer discussões e informações sobre o que tem ocorrido no país e sobre o que pode
melhorar. Desenvolvido em Wordpress e PHP.
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