Maurício Júnior
(MVP, MCAD, MCP, Apple Developer, Android Developer)
(Mestre em Engenharia Elétrica focado em “mobile” e TV Digital)

Site: www.mauriciojunior.org.

OBJETIVO
Atuar no segmento de desenvolvimento de sistemas como Analista Desenvolvedor, agregando
o que existe de melhor em tecnologia e definição de processos para prover eficiência e
produtividade nas soluções desta empresa.
FORMAÇÃO
 Mestrado em Engenharia de Elétrica. UnB, concluído em 2013.
 Pós-graduado em Docência Superior. Universidade Gama Filho, concluído em 2008.
 Pós-graduado em Indexação de Sistemas da Informação. FGV, concluído em 2005.
 Curso superior em Linux e Sistemas Operacionais

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 2009-2014 – ATP Tecnologia e Produtos S/A
Cargo: Analista de Sistemas Sênior
Principais atividades: Responsável por sistemas de alta complexidade e risco. Atuei como
analista e desenvolvedor nos segmentos de mapeamento de processos, busca de novas
tecnologias, desenvolvimento de Framework Corporativo e Objetos Reutilizáveis, com o
objetivo de promover soluções aos clientes da empresa. Trabalhei em equipes
multifuncionais, criando sistemas web, serviços, webservices, workflows, processamento de
documentos por imagem, relatórios, dentre outras funcionalidades.
 2009-2013 – Faculdade Projeção
Cargo: Professor Universitário.
Principais atividades: Ministrar disciplinas de tecnologia em sala de aula e palestrar em
eventos de tecnologia.
 2007-2009 – Brasil Telecom
Cargo: Gestor de desenvolvimento.
Principais atividades: Gerenciamento de equipe de software, coordenação de projetos
utilizando webservices provendo qualidade.
 2004-2007 – TATA TCS
Cargo: Arquiteto de software
Principais atividades: Prover arquitetura de desenvolvimento .NET, Java Web e serviços
distribuídos (WebService) para projetos do governo como o PAC 1, PAC 2, Vale do Rio Doce
e Sistema de Planejamento e Orçamento.
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QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS
 Linguas:
o

Inglês – Avançado (Casa Thomas Jefferson, 4 anos, cursando).

o

Curso imersivo de Inglês em New York durante 1 mês.

o

Espanhol – Intermediário (Escola Técnica de comércio de campinas, 3 anos).

 Experiências no Exterior:
o

MVP (Most Valuable Professional) pela Microsoft durante 6 anos em Redmon,
WA, United States.

 Outras qualificações:
o

Curso Complementar em desenvolvimento e tecnologia usando linguagens de
software, plataformas e bancos de dados diversos.

o

Curso Complementar em e-Commerce pela UnB (2010).

o

Certificados Microsoft em Desenvolvimento de Software: MCP, MCAD, MVP
Microsoft (2006-2014).

o

Certificado Apple em desenvolvimento de software para iPhone, iPad e iPod.

o

Autor de livros, artigos, vídeos e podcasts (2006-2014).

LIVROS ESCRITOS
 ASP.NET MVC e WebApi – (2013)
 Dicas essenciais ASP.NET – (2013)
 Desenvolvendo sistema para celular – (2010)
 Sistemas ASP 3.0 utilizando 3 camadas – (2008)
 Dicas e truques .NET – (2007)
 ASP.NET Utilizando C# - De programador para programador (2006)
 Aplicativos Móveis – (2005)
 Programando em C#.NET para Web – (2005)
 Desenvolvendo WebServices – (2005)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Premiado com o título de MVP pela Microsoft Corporation – (2009-2014)
 Criador de diversos aplicativos móveis, aprovados e publicados na Apple, Microsoft e
Google.
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