Renan Garcia de Oliveira
Brasileiro, solteiro, nasc. 26 de Julho de 1989
Bairro Ipiranga – Ituiutaba – MG
Telefones: (34) 3269-9240 / (34) 99689-3376
E-mail: contato@renangarcia.com.br
WebSite: www.renangarcia.com.br
OBJETIVO
Buscar o crescimento pessoal e profissional através da construção de uma carreira sólida
mercado de trabalho. Irei dar continuidade ao projeto (Modelo Híbrido de Desenvolvimento
Software) iniciado durante meu Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Ciência
Computação em uma pós-graduação e posteriormente a medida que surgirem
oprtunidades, continuar com o projeto, com um curso de mestrado por exemplo. Além
adquirir certificações e manter uma qualificação contínua de meus conhecimentos.

FORMAÇÃO
• Bacharelado em Ciência da Computação pela UNIRP – Centro Universitário de Rio Preto.
Concluído em 2010.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• EMPRO - Julho de 2008 a Junho de 2010
Cargo: Estagiário.
Principais atividades: Monitoramento e manutenção de laboratórios de informática em
escolas municipais; Auxílio e orientação aos funcionários das escolas no uso de
computadores e dos sistemas utilizados na área da educação.
Durante o período de estágio atuei em escolas de educação infantil como monitor de
laboratório auxiliando professores e alunos durante as aulas de informática.
• Trans Sat – Março de 2011 a Novembro de 2011
Cargo: Auxiliar de Monitoramento Júnior.
Principais atividades: Monitoramento de veículos e gerenciamento de risco.
Atuei operando nas tecnologias Onix Sat, Autotrac e Rodosis, no monitoramento dos
veículos e atendimento de suporte à clientes.
• Atma Softwares – Dezembro de 2011, emprego atual
Cargo: Analista de Sistemas.
Principais atividades: Gerenciamento do módulo de PAF-ECF no ERP da empresa.
Atualmente atuo na manutenção e desenvolvimento de novos requisitos do PAF-ECF,
sempre matendo-o homologado e o mais compatível possível com o que o mercado pede.
Sou responsável também pelas homologações dos TEF’s e PBM’s incluídos no PAF-ECF.
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DEMAIS QUALIFICAÇÕES
• Inglês Intermediário para Avançado.
• Curso de Secretariado e Departamento Pessoal – CECAP (2002-2003).
• Curso de Montagem e Manutenção de Aparelho Celular – Tecmatic (2006).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Conhecimento de programação nas linguagens C# e Delphi (com Orientação a Objetos).
• Conhecimento em banco de dados MySQL, SQL Server e Firebird.

