
Curriculum Vitae

Vitor Luiz Rubio
MCP – Microsoft Certified Professional

Site: http://vitorrubio.com.br
Blog Técnico: http://blog.vitorrubio.com.br
Espaço na Editora DevMedia: http://www.devmedia.com.br/vitorrubio

Experiência Profissional

Bradesco BBI (https://www.bradescobbi.com.br/ ) (Pela consultoria Tecnun - http://www.tecnun.com.br/ ) 
- Analista de Desenvolvimento de sistemas Sr.
O BBI é a área de corretora e investment banking do Bradesco. Atuei lá como terceiro, através da empresa 
Tecnun (Universal Tecnologia LTDA)onde desenvolvemos uma série de sistemas departamentais para 
automação de tarefas internas, como mailing interno e transformação de arquivos. Juntamente com uma 
equipe formada por 7 profissionais de 4 empresas diferentes implantamos o processo de SCRUM no 
departamento, desenvolvemos um framework interno para autenticação e permissionamento de usuários e 
persistência. Criamos um gerador de código baseado nas tabelas de sistema do banco de dados que gera a 
parte básica de um sistema, seu esqueleto, economizando 50% do nosso tempo. Desenvolvimento de um 
sistema de Service Desk, Análise de metas e competências, inventário de hardware, portal de atendimento. 
Nossa equipe também foi responsável pela criação de um template de projeto de website / css que unificou 
o aspecto visual de todos os sistemas departamentais do BBI. Também tive a oportunidade de desenvolver 
um sistema de timesheet, gerenciamento de projetos e controle de ponto para a Tecnun. 
10/11/2014  até  08/01/2018

Efix LTDA (http://talent.efix.net/pt/ ) – Programador.
Desenvolvemos  um  software para gestão de RH cujo objetivo principal é criar e formalizar processos de 
avaliações de metas e competências em uma empresa. O sistema conta com avaliações de metas e 
competências, plano de desenvolvimento individual, gráficos six box e nine box e curva de competências. 
Tem também funções de CMS e de e-learning. Ele é todo feito em asp.net e .net framework 2.0 sendo o 
acesso a dados um framework proprietário da empresa. Estamos iniciando a versão 6.0 do produto com 
Asp.Net MVC 4 e nHibernate 3.3.
21/08/2013 até 07/11/2014

Lider Telecom (www.lidertel.com.br ) – Analista de sistemas sênior.
Desenvolvemos  um  CMS/ECM  que  centraliza  todos  os documentos, formulários  e  procedimentos  da  
empresa,  com  controle  de acesso. 
Esse CMS é feito em asp.net com nHibernate e possui integração com os sistemas da linha RM da Totvs para 
apresentar/usar informações de funcionários e demonstrativo de pagamento online.
19/09/2011 até 06/08/2013

Editora Revista dos Tribunais / Thomson Reuters Brasil (https://www.thomsonreuters.com.br/pt.html ) – 
Analista de sistemas sênior
Gerenciamento de atividades relacionadas a desenvolvimento e aprimoramento de E-Commerce, site 
institucional, vendas de crédito e bilhetagem para acessos a sites de conteúdo exclusivo e controles e 
relatórios desses acessos.
08/01/2009 até 04/08/2011
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Editora DevMedia (www.devmedia.com.br) – Colunista Freelance
Até o momento 20 artigos publicados em revistas de destaque:
Lista de artigos: http://www.vitorrubio.com.br/artigos.html

Ikeda/Rakuten (https://www.rakuten.com.br/ )– E-Commerce Developer
Desenvolvimento e manutenção de sistemas de e-commerce, ferramentas administrativas  e ferramentas de 
integração em C# e .Net 1.1 e 2.0, com MSSQL Server e stored procedures
23/04/2007 até 29/10/2008

Advance Software Serviços de Informática e comércio LTDA (www.advtecnologia.com.br ) – Programador
Análise e Desenvolvimento de softwares, bibliotecas e componentes em Delphi 7 e Interbase/Firebird.
10/09/2004 até 20/04/2007

Formação Acadêmica

Pós Graduação
Análise e Projeto de Sistemas
FATEC-SP
20/08/2010 a 23/12/2011

Superior
Tecnólogo em Processamento de Dados
UNESP
23/01/2003 a 31/12/2006

Ensino Técnico
Processamento de Dados
Escola Técnica Estadual “Professor Camargo Aranha”
07/08/2000 a 20/12/2002

Ensino Técnico
Montagem, Manutenção e Configuração de Microcomputadores
Senai Morvan Figueiredo
01/10/2001 a 26/10/2001

Idiomas
Inglês – Fisk –Fluente (Curso Concluído )

Cursos de Certificação e Atualização Tecnológica
SAGA Start – curso de illustrator, adobe photoshop, studio maya, animate, after effects e premiere
Incubadora Asp.Net MVC 5, JQuery, Entity Framework 6.0 e AngularJs – Net Coders – 2014
Scrum – Ka Solution – concluído em 2014.
Microsoft Official Course 2349B – (Microsoft Visual C# .NET) 14/06/2007 a 20/06/2007
Microsoft Official Course 2543 – (Microsoft Visual C# .NET) 13/04/2009 a 17/04/2009
Microsoft Official Course 2544 – (Microsoft Visual C# .NET) 20/04/2009 a 24/04/2009
Microsoft Official Course 2956 – (Microsoft Visual C# .NET) 18/05/2009 a 22/05/2009
Microsoft Official Course 2957 – (Microsoft Visual C# .NET) 25/05/2009 a 05/06/2009
Treinamento GSA – Google Search Appliance - E-Storage  - Concluido em janeiro de 2009
4GL Essentials – Progress Software - Fatec-SP - Concluído em Abril de 2005

Curso e treinamento de oratória.
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Conhecimentos

Arquitetura de Sistemas / Engenharia de software: 
Scrum, XP, Jira, TDD, DDD, UML, POCO, MVC

Programação: 
C#: Conhecimentos avançados, MVC, POO, Acesso a dados, Frameworks nHibernate e entity 
framework, webservices, webforms, ado.net, Windows Forms, iTextSharp, msUnit, nUnit, MVC, 
WebApi.
Delphi : conhecimentos sólidos, desenvolvimento de componentes, POO, Jedi, Delphi-Boleto 
(GbBoleto), CnPack, CnWizards, ZipMaster, LockBox, SynEdit, Acbr, CVS, SVN, webservices, Padrões e 
estilos de codificação da Borland (object pascal style).
VBA: Avançado
Outras Linguagens: Pascal, C, C++, Java, Visual Basic, Clipper, Cobol, Progress, SQL

Bancos de dados: 
MSSQL: Conhecimentos avançados (Stored procedures, functions, triggers, tabelas, índices e 
permissões)  
Firebird: Conhecimentos avançados (tabelas, índices, views, stored procedures, UDF), 
Outros bancos de dados: Interbase, Postgre, MySQL, dbase, Access,  Paradox, Acessos ODBC e OleDb 
e ferramentas/componentes de acesso.

Ferramentas:
Delphi, Lazarus, Visual Studio, SQL Server Management Studio, Source Safe, SVN, TFS, Jira, Yammer, 

Trello, Toggl, Flowchart, DotNetNuke, Magento, SmartStore
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