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Summary
Com mais de 8 anos no mercado de desenvolvimento com foco em web, sendo há 5 anos atuando
com tecnologia .NET (C#, MVC e Entity Framework) e Front-End o mesmo tempo de carreira. Com
isso tive a oportunidade de realizar mais de 20 projetos sem contar atividades com sustentação.
Durante a minha caminhada atuei em agências digitais e fábricas de software o que me deu a
chance de aprender a trabalhar sobre pressão e aplicar as melhores soluções e boas práticas para
as entregas dos produtos.
Procuro sempre cotribuir com as equipes em que atuo, procurando passar meus conhecimentos e
tentando aprender também.
Sou uma pessoa curiosa e autodidata, gosto de estar acompanhando as novidades da área para
que possa implementar no meu dia a dia. Com diversos cursos, atualmente estou procurando me
especializar no desenvolvimento com JavaScript.
SITE | www.jeancesar.com.br

Experience
Analista de sistemas at CSU CardSystem
July 2017 - Present
Desenvolvedor .Net at CWI Software
December 2014 - February 2017 (2 years 3 months)
Atuei com sustentação e melhorias de sistemas de alguns segmentos do mercado.
+ Responsável pela sustentação e melhoria dos sistemas internos na Riachuelo utilizando
tecnologias .NET como: linguagem C# e WebForm. Colaboração na manutenção de querys em
banco de dados SQL Server, versionamento de código fonte através do GIT e controle de projeto
com o Team Fundation Server.
+ Responsável por atuar na sustentação e melhorias dos sistemas de outros clientes utilizando as
mesmas tecnologias descritas acimas.
+ Apoio através de análise ou manutenção em projetos de outras equipes.
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+ Utilização da metódologia Scrum nos projetos
Desenvolvedor .Net at Sofhar
November 2014 - December 2014 (2 months)
Alocado na secretária de educação do estado de São Paulo para sustentação nos sistemas
internos utilizando tecnologias como: C#, WebForm e banco de dados SQL Server.
Desenvolvedor Full Stack at Una Resultados
July 2012 - October 2014 (2 years 4 months)
Atuei em projetos web como hotsites de campanha institucionais para incentivos de vendas,
promoções, divulgação de produtos e sistemas de acompanhamento de desempenho.
Responsável por atuar em todas as etapas da concepção dos projetos:
+ Análise de funcionalidades junto ao comercial;
+ Modelagem do banco de dado
+ Realização de consultas via Entity Framework e Procedures
+ Desenvolvimento do front-end (PSD para HTML) utilizando HTML5, CSS3, jQuery e Bootstrap;
+ Desenvolvimento back-end com C#, ASP.NET MVC.
+ Versionamento do código com SVN;
+ Publicação do projeto em servidor Windows utilizando IIS.
Desenvolvedor Web at Avansys Tecnologia
August 2009 - January 2012 (2 years 6 months)
Atuei no desenvolvimento de sites, portais, intranet e blogs das secretarias do estado da Bahia.
+ Responsável pelo desenvolvimento de interface dos projetos utilizando tecnologias: HTML, CSS,
jQuery e JavaScript. Aplicando as boas práticas para compatibilidade entre navegadores antigos.
+ Responsável pelo desenvolvimento de portais e blogs usando frameworks como WordPress e
Drupal.
+ Responsável pelo desenvolvimento de intranet e sites institucionais usando a ferramenta
SharePoint 2007 e 2010 e criação de webparts utilizando C#.
Desenvolvedor Front-End
July 2008 - July 2009 (1 year 1 month)
Atuei em projetos voltado para campanhas publicitarias em midia digital.
Responsável por desenvolver interface de hotsites, landing page e banner publicitarios utilizando
as boas práticas de cross-browser e tecnologias como HTML, CSS, jQuery, JavaScript e Flash.
Depois migrei para a equipe de desenvolvimento onde continue atuando como desenvolvedor
Front-End e back-end.
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Tive o desafio de atuar em desenvolvimento de uma intranet utilizando a ferramenta SharePoint
2007 e criação de webparts com C#.
Support Analyst at Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
January 2007 - July 2007 (7 months)
Acompanhar o suporte a usuários e clientes na utilização dos softwares, acompanhar na
manutenção do sistema ou programa, acompanhamento supervisionado na elaboração de
relatórios.

Education

Universidade Salvador
Sistemas para Internet, Tecnologia da Informação, Tecnologia da Informação, 2008 - 2010

Honors and Awards

Projeto de conclusão de curso
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Contact Jean on LinkedIn
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