Currículo Profissional
Alexandro Januário Ramos
Casado, 36 anos
alex@okus.com.br
+55 (48) 99648-0774
Rua Quinze de Novembro, 255, Centro. CEP 88801-140. Criciúma – SC.

Objetivo Profissional
Analista de Sistemas

Apresentação:
Profissional com mais de 18 anos de experiência em análise, desenvolvimento e implantação de softwares e portais web.
Especialista em linguagens de programação web e ADVPL, linguagem de programação do ERP Protheus TOTVS. A TOTVS é
a maior “software house” da América Latina, líder em soluções para pequenas e médias empresas e presente em mais de
40 países.

Educação
•
•

Graduação em Sistemas de Informação
Técnico em Administração de Empresas

– Em andamento
– Conclusão em 2000.

Competências

Cursos e competências - Métodos e gestão

•

ADVPL

•

ERP TOTVS Protheus

•

SQL

•

Banco de dados: Oracle, MySQL

•

JSON

•

Ajax

•
•
•
•
•
•
•
•

•

HTML

•

Webservices

•

Telnet

•

CSS3

•

B2B e B2C

SCRUM, métodos ágeis em gestão de projetos
HTML 5
jQuery
ITIL v3.
Angular JS
PHP
Fluxos fiscais e de vendas
Desenvolvimento web e-learning

Idiomas
Inglês
Intermediário

Principais experiências profissionais
2007 – 2018

Destaques e ganhos

Analista/Programador
Empresa: Anjo Tintas - Criciúma/SC

•

A Anjo é uma das maiores marcas de tinta do país, tendo a inovação
como um de seus princípios. Possuí quatro unidades de negócio e três
filiais em quatro estados brasileiros. Entre 2011 e 2015 recebeu o prêmio •
de melhor produto Thinner da Artesp. Em 2014 recebeu o prêmio
catarinense de CCQ e o prêmio Ser Humano da ABRH-SC.
Atividades: Atuação como analista e programador, responsável pelo ERP •
na Matriz e filiais. Desenvolvimento de rotinas de microterminal para
saída e entrada de material da expedição e todo o processo de geração e
apontamento de ordem de produção. Desenvolvimento do portal de •
vendas e portal do cliente. Desenvolvimento de webservices para
integração com maquinas de automação.
De 2015 à 2018 atuei na função de Coordenador do setor.

2004 - 2007

Analista programador

Redução de desperdícios por erro de
apontamento através do desenvolvimento de
integração com máquinas do processo
produtivo.
Desenvolvimento do portal dos representantes
e clientes, consolidando as informações de
estoque, produção e faturamento.

Coordenação do setor de tecnologia das
unidades e filiais em todo o Brasil.
Melhoria de processos através da
automatização de rotinas operacionais.

•

Desenvolvimento de programas em grandes
indústrias do Sul do Estado de Santa Catarina

•

Desenvolvimento de portais para os clientes
Microsiga - TOTVS

•

Otimização do processo logístico através da
consolidação de cargas fracionadas de clientes
diversos.

Empresa: Sigaville - ACVTS (Microsiga - TOTVS)
A TOTVS Santa Catarina é a fusão de operações Microsiga, Logocenter,
RM e Datasul no estado. Essa fusão resultou em um único canal de
distribuição dos produtos TOTVS na região. Assim, para atender com
excelência a clientes e prospects, possui equipes espalhadas em todo o
estado de Santa Catarina, com 05 escritórios localizados em Joinville,
Blumenau, Florianópolis, Criciúma e Chapecó.
Atividades: Desenvolvimento de rotinas para a grande maioria dos
módulos do ERP TOTVS Protheus; Desenvolvimento de portais em
webservice e microterminal com telnet.

2003 – 2004

Programador
Empresa: RC Informática e Logística
O projeto e-Cargas foi uma parceria público-privada entre a RC e o CNPq.
O objetivo principal era unificar as cargas de vários fornecedores e
eliminar cargas fracionadas.
Atividades: Desenvolvimento e implantação do portal e-Cargas.

