
 

• Site Corporativo: https://merakiinformatica.com.br   

• Site Pessoal: https://gabrielvicente.ch   

• Perfil no Linkedin: https://linkedin.com/in/gvms23   

• Perfil do GitHub: https://github.com/gvms23   

   

Objetivo      
Desenvolvedor .NET, C#, Full-Stack, Analista de Suporte, Analista de Banco de Dados ou conforme a disponibilidade 

da conceituada empresa.   

Resumo profissional      
Procuro novos horizontes e novas oportunidades para fazer a diferença. Adquirir conhecimentos e trabalhar 

procurando atingir todas as metas da Empresa, superando e vencendo todas as dificuldades, contribuir para o 

crescimento da mesma e também para crescimento interior.      

Formação Acadêmica      
Graduação      
Ciência da Computação, Faculdade Anhanguera de Taubaté.      

(Conclusão: dezembro de 2018) – Cursando.      

Curso Técnico      
Técnico em Informática, ETEC - João Gomes de Araújo.      

(junho de 2013) – Concluído.     

Gabriel Vicente Moreira da Silva         

Brasileiro, 21 anos, casado   

Endereço: Rio Tocantins, 148 – Terra dos Ipês 

      Moreira César - Pindamonhangaba – SP 

                           (12) 99231-9064 
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Ensino Médio     
ETEC - João Gomes de Araújo.      

(dezembro de 2013) – Concluído.   

    

Idiomas    
Inglês    

• Leitura: Avançado    

• Conversação: Intermediário    

• Escrita: Intermediário 

• OBS: Cursando.    

Espanhol   
• Leitura: Intermediário    

• Conversação: Intermediário 

• Escrita: Básico   

• OBS: Cursando.  

   

    

Histórico profissional    
SoftWillians IT Solutions - Jacareí  
Desenvolvedor .NET (Full-Stack) - desde Outubro/2017     

(PJ) Consultoria .NET na Cebrace Vidros, Desenvolvimento modelo Full-Stack , Back-End com C# (ASP .NET MVC) com 

Arquitetura DDD (Domain-Driven Design), Microsoft Framework .NET 4.5, Microsoft Visual Studio 2017, SQL Server  

Integration Services (SSIS), Microsoft Team Foundation Server, Entity Framework, Framework Front-End Bootstrap, 

AngularJS, Javascript, JQuery, AngularJS, CSS, HTML, MVC, WF and HTML5, tarefas com gerenciamento de Threads, 

Processos e Tarefas, métodos anônimos (delegates), etc.    

CMDCode – Taubaté/São José dos Campos  
Desenvolvedor Full-Stack - de Julho/2017 a Outubro/2017   

(PJ) Desenvolvimento de soluções no modelo Full-Stack, ou seja, no Back-End (manutenção e tratativa de problemas 

em SQL Server e MySQL, PHP e ASP .NET MVC) e no Front-End (Javascript, HTML, CSS,  Frameworks e vivência em 

Bootstrap), suporte a sistemas web, desenvolvimento de websites, experiência em escrituração fiscal, emissão e 

tratativas de Notas Fiscais, análise de rejeições e embasamentos fiscais. Operações inteligentes em tecnologias 

como Bitcoin.    

  



Embraer S/A – São José dos Campos (Faria Lima)     
Estagiário (Superior de Exatas) - Abril/2017 a Julho/2017    

Desenvolvimento de scripts para ferramentas específicas da área de Processos e Qualidade da   

Engenharia do E2 dentro do galpão central da Engenharia, no time de Processos de Hardware e Software  

Embarcado. Criando Scripts para verificação na ferramenta DOORS na linguagem DXL (IBM), gerenciamento de 

bancos de dados Access de controles internos, desenvolvimento de Planilhas e Gráficos, desenvolvimento de 

manuais internos na língua inglesa, conhecimentos de processos na área de Engenharia de Software com ênfase em 

requisitos.      

CS Automação Comercial - Pindamonhangaba      
Analista de Suporte Sênior - de Setembro/2015 a Abril/2017     

Atendimento a clientes, auxílio com notas fiscais, rotinas de faturamento a Postos e Restaurantes que utilizam do 

sistema Autosystem e solução de problemas, Banco de dados PostgreSQL, criação de relatórios com buscas 

estruturadas e Desenvolvimento .NET/C#.      

Meraki Soluções em TI - Pindamonhangaba     
Gerente Geral - desde Abril/2015      

Desenvolvimento de sites e sistemas, formatação de microcomputadores, instalação de programas, jogos, internet. 

Confecção de currículos, cartões de visita, convites de casamentos e aniversários.      

Jornal Classificados Store - Pindamonhangaba     
Consultor de Informática - de Abril/2014 a Maio/2015      

Edição e Diagramação de Jornais, Design Gráfico, atendimento aos clientes, manutenção do site empresarial e etc.      

     

Wincenter - Pindamonhangaba      
Técnico em Informática Aprendiz - de Agosto/2010 a Dezembro/2013 

Formatação de microcomputadores, instalação de programas, jogos, internet.      

Confecção de currículos, cartões de visita e atendimento a clientes.      

Informações complementares      
Trabalhando como desenvolvedor, músico por hobby, designer por experiência, sonhador por natureza e  

ativista nas horas vagas, sou cheio de ideias que com um pouquinho de criatividade tento tornar o mundo um 

lugar melhor para se viver, procurando oportunidades para fazer a diferença, ensinando e aprendendo sempre 

que preciso.  


