RICARDO ANTONIO DUARTE
Brasileiro – 33 anos – Casado
Rua Luís Pedro de Oliveira, 226, Dehon, Tubarão, SC, 88704-290
(48) 98802-0008 – (48) 3052-2501 – ricardo@ricardoduarte.com
EDUCAÇÃO
Universidade do Sul de Santa Catarina
Bacharel em Sistemas de Informação, Novembro de 2004.
• 4 anos de graduação, início em Fevereiro de 2001

Tubarão, SC

PROFISSIONAL
Prefeitura Municipal de Tubarão
Coordenador de Informática / Gerente de Gestão Municipal

Tubarão, SC
Março 2013 – Dezembro 2016
Janeiro 2017 – Atualmente
Manutenção de software e hardware no parque de mais de 400 estações de trabalho da Prefeitura e Fundações
Municipais, junto a 2 técnicos de informática efetivos. Implantação de ferramentas e sistemas em software livre,
entre eles LibreOffice, pfSense, FreeNAS, Proxmox, Linux Ubuntu, Linux CentOS e novoSGA. Virtualização dos
servidores do Município. Administração de rede, firewall e controle de internet. Administração e suporte interno
aos sistemas contratados de gestão municipal. Planejamento e especificação para contratações através de licitação,
do projeto básico ao termo de referência e planilhas de custo. Rotinas administrativas ligadas a Gestão Municipal,
Compras e Licitações, bem como Folha de Pagamento do Município.
Nuntec Soluções Inteligentes
Tubarão, SC
Analista de Sistemas / Coordenador de software / Gerente de Desenvolvimento
Outubro 2009 – Fevereiro 2013
Desenvolvimento de aplicações web que integravam as soluções de automação de abastecimentos da empresa. A
principal linguagem de programação utilizada foi Ruby com o framework Rails. Manutenção de uma aplicação web
que desenvolvemos utilizando Java para o Ministério da Pesca e Aquicultura do Governo Federal. Em Novembro de
2010 assumi a função de Coordenador de Software liderando uma equipe com 3 analistas de sistemas. Em Outubro
de 2011 assumi a função de Gerente de Desenvolvimento com o objetivo de coordenar também o desenvolvimento
interno de hardware de automação e especificação de características para desenvolvimento em conjunto com
parceiros externos.
Tecmedia Internet Design
Desenvolvedor web / Gerente de projetos

Tubarão, SC
Maio 2004 – Maio 2005
Maio 2006 – Setembro 2009
Desenvolvimento do gerenciador de conteúdo Tecmedia Manager, inicialmente em PHP4 e MySQL e posteriormente
atualizado para PHP5 e com abstração de banco de dados utilizando PEAR MDB2. Responsável pela manutenção
dos websites e intranets previamente desenvolvidos pela empresa. Implantação dos padrões web da W3C, técnicas
de Acessibilidade, Usabilidade e S.E.O. nos projetos da empresa. Desenvolvimento do núcleo da solução Portal
Corporativo, um sistema de intranet modular. Líder da equipe de desenvolvimento com 8 pessoas, entre
programadores, designers e estagiários. Implantação de metodologia ágil de desenvolvimento SCRUM. Trabalhei no
gerenciamento de diversos projetos simultaneamente, lidando com clientes externos e equipe interna.
EXPERIÊNCIAS
•
•
•
•
•
•
•

Programação de sistemas: Ruby Rails, Java, PHP, HTML, CSS, Javascript, XML;
Bancos de dados: PostgreSQL e MySQL;
Planejamento web: Wireframes, Mapa de navegação, Fluxogramas, Diagramas ER;
Instalação e administração de servidores Linux e estações de trabalho Windows/Linux;
Entusiasta de software livre;
Inglês avançado (Leitura, Escrita, Conversação);
Conhecimento em Gestão Pública

