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ESPECIALISTA TECNOLOGIA INTERSYSTEMS 

RESUMO PROFISSIONAL 

Mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de aplicações web e desenvolvimento de 

sistemas, me formei em 2009 no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo IBTA – 

SP, fui estagiário da InterSystems em 2007, trabalho em consultorias com Ensemble e Caché 

desde 2007. Experiência como instrutor de informática e de tecnologia InterSystems. Atuei em 

grandes projetos como Ipiranga Petroquímica, Marítima Seguros, GreenLine, PRODESP, Hospital 

Israelita Albert Einstein, Unimed Brasil, Grupo Boticário, entre outros, sempre com tecnologia 

Ensemble. Conhecimento em JavaScript, PHP, ETL, ESB, Cloud AWS, Orientação a Objetivos, 

Docker, REST, ODBC/JDBC, BootStrap, JQuery, HTML5, BPM. 

Atuei com criação de provas de conceito, em discussão técnicas e de negócio em diversos níveis 

e departamentos de empresas afim de aplicar tecnologia de produto. 

Fui responsável pela arquitetura técnica, padrões de banco de dados e de design e melhores 

práticas de desenvolvimento das integrações. 

Colaborei com a resolução de dúvidas relacionados a tecnologia InterSystems de diversos 

colegas e clientes iniciantes e avançados. 

Atualmente faço pós em gestão de TI e atuo como líder técnico utilizando InterSystems IRIS. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Innovatium – São Paulo – SP (Home Office) | janeiro de 2021 até setembro 2022 

Cargo: Especialista em integração de sistemas 

Atividades: Especialista técnico em tecnologia InterSystems. 

Responsável pela administração do banco de dados Caché e consultor de integração com 

Ensemble na AFIP. Líder técnico e responsável pelo programa de estágio.  

WF Tecnologia / Dynamique PRO - Jaraguá do SUL – SC | junho de 2012 até janeiro 2021 

Cargo: CO Fundador 

Atividades: Fundei a WF com o intuito de atender a demanda de desenvolvimento de 

aplicações web para pequenas e médias empresas. Em julho de 2013, a empresa mudou o foco 

para consultoria em tecnologia InterSystems onde foi contratada para atender empresas 

parceiras que necessitavam de pessoal especializado nas ferramentas da InterSystems. 
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Projetos:  

- Consultor especializado em Ensemble para atuar nas definições, analise e desenvolvimento 

do projeto Phoenix, Integração de Sistemas com Ensemble, no Boticário, pela BPlus, parceira 

InterSystems, de São Bento do Sul – SC. Projeto complexo com mais de 20 processos de 

integração. Atuei como analista/desenvolvedor aonde pude atuar na construção do projeto de 

maneira produtiva e organizada. 

- Consultor in-loco e remoto para soluções de desenvolvimento da Ipiranga Petroquímica e 

Secretaria de Saúde do RJ pela Confluence, parceira InterSystems, de São Paulo – SP. 

- Atuei como instrutor de vários treinamentos em Caché, SOA e Ensemble para a Conceitual, 

parceira InterSystems, de São José – SC. 

- Atuei como consultor Caché, Treinamento e desenvolvimento de aplicação web para a 

Adapcon Sistemas, de Jaraguá do Sul – SC. 

- Mais de 20 Web Sites e Aplicações Web desenvolvidas nesse período. 

- Desenvolvimento da plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos e 

automatização de processos chamado Dynamique. 

Confluence – São Paulo – SP | junho 2011 a junho de 2012 

Cargo: Especialista em integração de sistemas 

Atividades: Especialista técnico em tecnologia InterSystems. 

Analise, desenvolvimento e implementação em sistemas de integração em projetos utilizando 

Ensemble. 

Projetos:  

- Levantamento e desenvolvimento de integração para projetos em diversas cidades brasileiras 

pela Unimed Brasil. 

- Integração de Sistemas SAP Ensemble - Hospital Israelita Albert Einstein. 

Adapcon – Jaraguá do Sul – SC | junho 2010 a junho de 2011 

Cargo: Programador Caché 

Atividades: Manutenção do ERP Consistem.  

Atuei no desenvolvimento e manutenção do ERP da Consistem desenvolvido em Caché. 

Também participei de projetos onde buscávamos uma automatização dos processos existentes 

na empresa. 

Confluence – São Paulo – SP | janeiro 2010 a junho de 2010 

Cargo: Especialista em integração de sistemas e Instrutor de tecnologia InterSystems 

Atividades: Especialista técnico em tecnologia InterSystems. 

Analise, desenvolvimento e implementação em sistemas de integração em projetos utilizando 

Ensemble. Treinamento de tecnologia InterSystems. 

Projetos:  

- Migração de Web Service – Hospital Israelita Albert Einstein 

- Introdução de metodologia e integração SOA – BMK 

- Instrutor do Treinamento de COS e Ensemble - Amil 

ChR – São Paulo – SP | junho 2007 a dezembro de 2009 

Cargo: Especialista em integração de sistemas 



Atividades: Especialista técnico em tecnologia InterSystems.  

Analise, desenvolvimento, implementação, acompanhamento e manutenção de sistemas de 

integração em projetos utilizando Ensemble e Caché. 

Líder técnico da ChR no que se referia à Solução TISS e outras implementações baseadas em 

Ensemble, participei na Análise Pré-venda, Gerenciamento de Projetos, Análise e Design de 

Sistemas, Implementação e apresentações técnicas, sempre responsável por alinhar as áreas 

Comercial e Técnica às necessidades do cliente. 

O fato de a ChR ser uma parceira muito próxima da InterSystems possibilitou que eu evoluísse 

dentro do mundo InterSystems e propagasse a tecnologia por grandes empresas nos mercados 

de São Paulo e do Brasil. 

Projetos: 

- Solução TISS Marítima Seguros, FUNCESP, GreenLine e Hospital Israelita Albert Einstein. 

- Integração de Sistemas Hiléa. 

InterSystems – São Paulo – SP | Janeiro 2007 a junho de 2007 

Cargo: Estagiário Tecnologia InterSystems 

Atividades: Aprendizado da tecnologia e apoio em projetos. Participação de trabalhos de 

desenvolvimento voltados para demonstração da tecnologia envolvendo Bancos de Dados e 

Integração de Sistemas (SOA) 

Interação com clientes InterSystems 

 

FORMAÇÃO 

● Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistema no IBTA – 2009 

● Estágio na InterSystems do Brasil – 2007 

● Todos os treinamentos de Caché e Ensemble pela InterSystems – 2007 

● Inglês básico técnico para leitura – Cursando Inglês Extensivo 4x na semana 

● Pós graduando em Gestão de TI - 2022 

 

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 

● Focado na capacitação continua, comprometido, pontual, responsável 

● Boa comunicação, voz de comando, estudioso, autodidata, disciplinado e profissional 

● Boa capacidade de gestão emocional de grupo, incluindo motivação de equipe 

● Boa vontade, proativo, persistente, conciliador, motivador 


