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Apresentação

Situação atual

Histórico Profissional
Vivência na análise e desenvolvimento de sistemas empresariais (TI), tendo como pontos
fortes: Cultura em TI, capacidade de prospecção, características de assessoramento,
modelagem e desenvolvimento através de ferramentas computacionais que auxiliam as
atividades da engenharia de sistemas de informação.
Atualmente estou reciclando meus estudos no mestrado de modelagem matemática da
Fundação Getúlio Vargas (Emap), com foco na análise de dados.
Mantenho site pessoal e com conteúdo educacional na Web - wdz.eng.br

Atividade principal

Analiso e desenvolvo projetos de sistemas, levanto requisitos, mapeo processos e realizo
modelagem de dados, com objetivo de estudar e implantar sistemas de acordo com as
regras de negócio. Analiso o desempenho de sistemas implantados com base em
requisitos, encaminho soluções para problemas técnicos e elaboro manuais. Realizo
assessoramento direto á Direção da empresa.

Experiência profissional

No desenvolvimento de sistemas atuei nas seguintes empresas:
Estatal: TELEMAR/TELERJ/CTB Adm. Pública: SERPRO.
Privada: PUC, Sul America Seguros, Lorentz Navegação, Banco Garantia, Cia
Internacional de Seguros.
Cargos: Consultor de sistemas, Tutor Ensino a distancia EAD, Gerente de projeto
Técnico, Administrador de dados, Coordenador de Sistemas, Analista de Sistemas e
Técnico de Sistemas de Informação.
Participação da concepção, passando pelo desenvolvimento até produção de sistemas
de informação a destacar os seguintes sistemas:

Ambiente de Trabalho e
Perfil Tecnológico

•

Arquitetura de informação do site pessoal wdz.eng.br .

•

Indicadores gerenciais para monitoração e análise (datawarehouse) Telerj/Telemar.

•

Previsão orçamentaria do balanço, fluxo de caixa e lucros e perdas (Grupo Lorentz).

•

Modelo conceitual, lógico e físico na engenharia da informação do Banco Garantia.

•

Automação de escritório com micro computadores na elaboração de apólices (CIS).

•

Metodologia de desenvolvimento de sistemas (engenharia de sistemas) no Serpro.

•

Programação e controle da expansão da rede externa telefônica do RJ (Telerj).

Uso do conceito de home & office, como ferramental de trabalho, para plataforma em
Mac OS e Windows e software de escritório para elaboração de textos, desenhos,
imagens, cálculos e visualização de dados.

Formação
Em engenharia eletrônica pela Ugf e mestrado stricto sensu em ciências de engenharia
de sistemas e computação pela Coppe (Ufrj).

Atualização profissional

Através de cursos de extensão pela Puc Rj, FGV Rj, Sucesu Rj, Infnet e Ibmec tanto no
modo presencial como online a distância, focado nas áreas: Visualização de dados,
processamento de dados, captação e armazenamento de dados bem como seus
aspectos gerenciais.

