Fabianno Ampúdia
Coordenador de desenvolvimento de sistemas WEB, casado, 37 anos - Santo Amaro - SP
email: fabianno@ampudia.com.br
telefones: cel. (11) 98196-0038 / recados (11) 98138-5979 (Cibele)
http://www.ampudia.com.br
url:
Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=13056988&trk=tab_pro

| PERFIL


Desde os 15 anos em contato direto com TI, participando de projetos focados em manutenção e evolução tecnológica.



Experiência em gestão e coordenação de projetos relacionados ao setor financeiro, cartões de benefício (vouchers), serviços, central de
atendimento, GED e mobile



Experiência em gestão de projetos utilizando metodologias baseadas em Scrum e PMI.



Foco em três importantes qualidades: trabalho em equipe, relacionamento e capacidade técnica.



Disponibilidade para viagens e/ou mudança de local de trabalho

| EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Desde Dez/2006

Alelo (Visa Vale) - www.alelo.com.br

Alphaville , SP

Coordenador de desenvolvimento WEB












Fev/2006 a Dez/2006

Responsável por coordenar equipe de desenvolvimento WEB frente a clientes internos e
fornecedores externos.
Responsável por gerir pessoas, para garantir produtividade e equilíbrio no ambiente de trabalho.
Responsável pelo gerenciamento de todo o ciclo de vida do projeto, desde a viabilização até
implantação utilizando metodologias baseadas em Scrum e PMI.
Responsável por gerir custos, cronogramas, riscos e impactos
Responsável por apoiar clientes internos na implementação de novos produtos.
Responsável por avaliar ferramentas de mercado para implementação de soluções tecnológicas
Responsável por apoiar clientes internos na implementação de novos produtos.
Responsável por apoiar equipe de arquitetura e infra-estrutura em definições e direcionamentos
de projetos.
Atuação em projetos de pequeno, médio e grande porte que envolvem tecnologias WEB (JAVA),
.Net e Mobile (iOS e Android).
Responsável por projeto para reestruturação de plataforma WEB envolvendo aproximadamente 9
fornecedores e mais de 10 áreas usuárias. Este projeto definiu uma nova arquitetura, baseada em
SOA, utilizando linguagem JAVA. Também envolveu fornecedores para definições de usabilidade,
stress test, teste de vulnerabilidade e acessibilidade para deficientes visuais.

Dynamic Tecnologia – www.dynamic.com.br

São Paulo, SP

Líder de Projetos/Analista de Sistemas Sênior
Cliente Telefonica Empresas
Atuação como líder de projeto/analista de negócios no projeto Vantive Prisma Plus da Telefonica
Empresas.
Este projeto teve como objetivo migrar as informações existentes em sistemas departamentais
para o PeopleSoft CRM Vantive, passando a ser este a única fonte de entrada e consulta de dados.
Foi necessário identificar o processo vigente na época, suas deficiências e melhorias para criação
de um novo procedimento atendendo o objetivo do projeto.
Principais artefatos gerados: WBS, documento de escopo, especificação funcional e casos de uso
utilizando a metodologia do cliente Telefonica.

Cliente Globocabo – NET São Paulo
Coordenação Técnica de projeto CRM para NET (Globocabo), módulo de Vendas (TV a cabo, Vírtua
e NET Fone) para prospects e assinantes, incluindo adequação e otimização do processo.

Jul/2004 a Fev/2006

Atento do Brasil (consultoria Consoft) – www.atento.com.br

São Paulo, SP

Consultor (Analista de Sistemas / Programador)
Viabilização, planejamento, Execução (desenvolvimento), homologação, treinamento de usuários e
implantação de sistemas para gerenciamento e controle de Callcenter Nokia
Módulos: Ativo, Receptivo, Controle de Notificações do PROCON e BackOffice.
Linguagens/Ferramentas: ASP, Javascript e Oracle
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Jul/2001 a Jul/2004

Getronics do Brasil – www.getronics.com.br

São Paulo, SP

Consultor (Analista de Sistemas / Programador)
Cliente Makro Atacadista
Analise e manutenção de sistemas para Makro Atacadista utilizando Oracle Forms/Reports e ProC.

Cliente Banco Bradesco
Análise e desenvolvimento de sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos (GED)
utilizando Visual Basic e SQL Server.
Análise e Desenvolvimento/Suporte de Sistemas para consulta e cadastramento de assinaturas de
clientes (imagens) em Visual Basic/SQL Server.
Desenvolvimento de proj. (lógico) workflow para o departamento de crédito do utilizando UML.

Cliente Santander Banespa
Analise e desenvolvimento de sistemas e componentes (programação em 3 camadas)
utilizando Visual Basic 6.0 e construção de componentes utilizando a tecnologia COMTI para acesso de
rotinas CICS (COBOL) – mainframe - na área financeira, em especifico, empréstimos bancários.
Ago/2000 a Jul/2001

Globocabo – NET (Consultoria Dynamic Tecnologia) – www.net.tv.br

São Paulo, SP

Consultor (Analista de Sistemas / Programador)
Análise, desenvolvimento e suporte a sistemas WEB (venda de produtos, controle de materiais,
controle e alocação de funcionários e consulta de informações) utilizando programação em 3 camadas.
Mai/1999 a Ago/2001

Banco Mercantil FINASA S/A

São Paulo, SP

Analista Programador (Trainee/Júnior)
Manutenção e Desenvolvimento de sistemas ligados à área financeira (Cobrança, Pagamentos
e Empréstimos).
Transações de arquivos eletrônicos entre Banco Mercantil Finasa e outras Empresas.
Jan/1995 a Jan/1999

PSU – Prestações de Serviço

Paraguaçu Pta., SP

Auxiliar Administrativo/Programador
Criação de Sites, Manutenção de computadores, suporte, criação de artes gráficas (logotipos, folders, etc).

| EXPERIÊNCIA COMPLEMENTAR


Experiência em analise e levantamento de informações, especificação e estruturação de projetos, homologação, treinamento de usuários
e implantação de sistemas.



Conhecimentos de metodologia PMI e Scrum



Conhecimentos em suporte, montagem e Manutenção de Microcomputadores.



Conhecimento técnico na área Contábil.



Conhecimentos de arquitetura WEB



Conhecimento em ferramentas de desenvolvimento, banco de dados, modelagem e criação como: .Net, Visual Basic, MTS, COM++,
COMTI, ASP, Banco de Dados SQL Server e Oracle (PL/SQL), UML, Corel Draw, Adobe Photoshop e outros.



Inglês Técnico (cursando)

| FORMAÇÃO
MBA Gestão de Negócios e Tecnologia
IBGN – Instituto Brasileiro de Gestão e Negócios (IPT/Unicsul)
Concluído em: agosto/2008

Pós-graduado em Internet Solution Provider
FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista
Concluído em: Fevereiro/2003

Tecnólogo em Processamento de Dados
Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC (Ourinhos-SP)
Técnico em Contabilidade
Colégio Paraguaçu

| CURSOS / PALESTRAS







Fundamentos do Scrum - Preparatório para o exame Professional Scrum Master I (Scrum.org) – TI Exames – em andamento
Inglês – EF (English First) – em andamento
Fórum Mobile+ - evento voltado para o mercado de mobilidade corporativa – outubro/2012
Enterprise Architect – Centro de Treinamento Dynamic Tecnologia – Março / 2006
Java/ JBuilder / Tekno Informática – Julho 2004
Desenvolvimento e Manutenção de componentes com VB – Banespa/Setembro2001
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