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RESUMO

FERNANDO
MORAES

Ao longo dos últimos 15 anos, atuei como desenvolvedor, analista de sistemas, gerente de projeto, consultor, gerente de produto,
coordenador (suporte, implantação, infraestrutura, desenvolvimento) e gerente de TI.
Participei de diversos projetos, entre eles, infraestrutura e implantação, manutenção de sistemas existentes, desenvolvimento de
novos sistemas e inovação, buscando sempre o comprometimento da equipe, a obtenção dos resultados planejados e o
reaproveitamento, otimizando a performance da equipe.
Experiência em gestão de equipes, processos (ISO, CMMI), projetos (SCRUM, PMBOOK), infraestrutura (matriz e filiais),
relacionamento e negociação com fornecedores e clientes, planejamento estratégico e orçamentário, controle de orçamento, reporte
de informações para diretoria e clientes além de acompanhamento dos projetos.
Criatividade para encontrar soluções para os problemas que surgem no decorrer dos dias de acordo com a criticidade e urgência,
investindo esforço e tempo de forma apropriada.

>

EXPERIÊNCIA

>

CWI Software
Analista de sistemas
Nov 2017 – até o presente

>

Meta
Analista de sistemas
Out 2016 – Nov 2017

>

Prefeituta Municipal de Novo Hamburgo
Diretor de Infraestrutura e Redes
Diretor de sistemas
Mar 2016 – Out 2016

Curriculum vitae – Fernando Moraes

Análise e levantamento de requisitos para sistema de conciliação financeira.
Prototipação e apresentação da solução para o cliente.
Avaliação e validação da solução com o cliente.
Acompanhamento do ciclo de desenvolvimento.
Homologação e entrega.
Responsável pela definição dos projetos com o cliente.
Análise e levantamento de requisitos para sistema de conciliação financeira.
Prototipação e apresentação da solução para o cliente.
Definição da solução proposta.
Estimativa de esforço e definição de cronograma.
Avaliação e validação da solução com o cliente.
Acompanhamento do ciclo de desenvolvimento.
Testes internos.
Homologação e entrega.
Responsável pela execução do projeto de backup da prefeitura e implantação
de sistema de geoprocessamento;
Gestão de contratos de fornecedores;
Gestão da equipe;
Definição de tecnologia com a equipe.
Otimização de recursos para a conclusão de projetos.
Identificar e implementar melhorias nos processos.
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>

e-tab Tecnologia e Gestão
Gerente de TI
Gerente de produto
Abr 2012 – Out 2015

>

e-tab Tecnologia e Gestão
Coordenador de suporte, implantação,
infraestrutura e sistemas
Mar 2010 – Abr 2012

>

e-tab Tecnologia e Gestão
Analista e Desenvolvedor de Sistemas
Fev 2019 – Mar 2010

>

BW2 – Desenvolvimento de sistemas
Analista e Desenvolvedor de Sistemas
2004 – Fev 2009

Curriculum vitae – Fernando Moraes

Responsável pelo planejamento e execução de projeto de inovação do produto
junto ao BRDE, bem como na prestação de contas, além de acompanhamento
e suporte no processo de obtenção de linha de crédito.
Responsável pela operação, implantação e gerenciamento dos processos,
acompanhando e controlando as atividades da TI;
Planejamento e inovação de produto;
Análise de mercado e concorrentes;
Pesquisar e definir equipamentos, softwares e demais aplicativos;
Propor planos de investimentos visando atualização tecnológica;
Assegurar que os investimentos de TI estejam alinhados à estratégia dos
negócios da empresa;
Entender o negócio de cada uma das áreas da empresa;
Participar na elaboração e definição do planejamento estratégico e
orçamentário para a TI;
Buscar soluções ou contratar fornecedores externos para desenvolvimento;
Buscar parcerias com outras empresas para o crescimento mútuo.

Responsável pela reestruturação dos setores de suporte e implantação,
infraestrutura e desenvolvimento da empresa, elevando a qualidade dos
serviços prestados;
Implantação de ferramenta de gestão de portfólio, central de serviços e
controle de tarefas;
Coordenar as equipes de suporte e implantação, infraestrutura e
desenvolvimento (tarefas, alocação, integração);
Participar do desenvolvimento e implantação de novos projetos;
Gerenciar os projetos pertinentes ao setor;
Coordenar a implementação de soluções;
Monitorar o SLA de atendimento;
Definir a necessidade de recursos tecnológicos e infraestrutura;
Realizar visita técnica para apresentação de produtos;
Manter relacionamento com clientes através de visitas periódicas;
Participar do processo de recrutamento e seleção.

Efetuar levantamento e análise de requisitos de negócio e de sistemas junto
aos clientes e usuários;
Propor, modelar, especificar e testar as soluções implementadas;
Capacitar o suporte nas implementações executadas;
Elaborar modelo conceitual do sistema a ser desenvolvido (prototipação e
modelagem de dados);
Efetuar estimativa de tempo para o desenvolvimento, teste e demais etapas;
Implementar, testar e manter funcionalidades de sistemas de acordo com sua
especificação.

Efetuar levantamento e análise de requisitos de negócio e de sistemas junto
aos clientes e usuários;
Propor, modelar, especificar e testar as soluções implementadas;
Capacitar o suporte nas implementações executadas;
Elaborar modelo conceitual do sistema a ser desenvolvido (prototipação e
modelagem de dados);
Efetuar estimativa de tempo para o desenvolvimento, teste e demais etapas;
Implementar, testar e manter funcionalidades de sistemas de acordo com sua
especificação.
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>

Scanpro

Elaborar modelo conceitual do sistema a ser desenvolvido (prototipação e
modelagem de dados);
Implementar, testar e manter funcionalidades de sistemas de acordo com sua
especificação;
Preparar massas de dados a fim de verificar seu correto desempenho,
corrigindo possíveis erros.

Desenvolvedor de Sistemas
2002 –2014

>

System Haus

Implementar, testar e manter funcionalidades de sistemas de acordo com sua
especificação, utilizando Oracle Forms e Oracle Reports.

Desenvolvedor de Sistemas
2001 –2002

>

>
>

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
Gestão de TI

PMBOK

Scrum

Gerenciamento de Projetos

Análise de Sistemas

Negociação com Clientes

Banco de Dados

BPMN

Planejamento Estratégico

Planejamento Orçamentário

P&D

Desenvolvimento de Parcerias

Desenvolvimento de Sistemas

CMMI

Negociação com Fornecedores

Liderança de equipe

Plano de Investimentos

Gestão de Pessoas

FORMAÇÃO
Pós Graduação em Gestão de Pessoas, Conhecimento e Inovação
Centro Universitário Uni Dom Bosco
Mar 2018 – Jun 2019

>

Gestão em Tecnologia da Informação
Centro Universitário Internacional UNINTER
Mar 2018 – Jun 2019

Curriculum vitae – Fernando Moraes
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> CURSOS
>

Capacitação em Gerenciamento de Projetos
PM Tech
Nov 2014

>

Líder Coach
Treinamento Líder Coach
Set 2014

>

Capacitação em Gestão de P&D&I
InnoScience/Valetec
Jul 2014

>

Formação de Gestores de Equipes
Faculdade Decision
2013

>

EPF Composer, Visão Geral do CMMI, Gestão de Requisitos
Software Process
2012

>

Comunicação Eficaz e Competências Interpessoais
Dale Carnegie Training – Instituto Cada Vez Melhor
2011

>

Introduction to Programming Microsoft .NET Applications with Microsoft Visual Studio 2005
Sisnema
2006

>

Programming with the Microsoft .NET Framework using Microsoft Visual Studio 2005
Sisnema
2006

>

UML, ANSI, C++, Orientação à objetos
Target Trust
2004

>

IDIOMAS
Português

Curriculum vitae – Fernando Moraes

Inglês
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