ERIC PRIETO

! http://ericprieto.com

Web Developer

# ericprieto@live.com

DADOS PESSOAIS
25 anos
Solteiro
São Paulo / SP - Brasil
Inglês Fluente

" +55 11 99250-0785

EXPERIENCIA PROFISSIONAL
Desenvolvedor Freelancer
2007 - 2009, 2013 - Presente
Como freelancer, crio aplicativos, webapps, sites, e-commerces e qualquer tipo de solução
digital que você e seus clientes possam precisar. Também consulto para algumas empresas nas
áreas de desenvolvimento, usabilidade e user experience.

CONHECIMENTOS
JavaScript
ReactJS

ES6
Redux

CSS Processors
Node.js

No meu site, ericprieto.com, é possível conferir vários dos meus projetos e contribuições para a
comunidade de desenvolvimento.

Webpack
HTML5
UX Design

PhoneGap

Scrum

Relational Databases
NoSQL Databases

Interativa Events
Head Developer, Infra-Estrutura e Gerente de Projetos
2015 - 2016
Na Interativa Events, atuei como o líder de desenvolvimento, cuidando do planejamento,
desenvolvimento e manutenção de todos os projetos web da empresa. Todo semana, criávamos
aplicativos para os eventos de nossos clientes, como pesquisas, totems que interagiam com
redes sociais, catracas RFID e jogos

EXPERIÊNCIA
INTERNACIONAL
Austrália – Facilitate Digital
De março de 2012 a junho de 2012
Enviado pela Admotion, gerenciei
por três meses a criação da equipe e

Havik/Kenoby
Head Developer, Infra-Estrutura e Gerente de Projetos
Out/2013 – Mar/2015
Consultando com a Havik, uma das principais consultorias em RH de São Paulo, desenvolvi, ao
longo de 2013 e 2015, o Kenoby, um sistema focado em Recrutamento e Seleção, que hoje
fornece eﬁciência e precisão ao trabalho de recrutadores e gestores.

dos processos da área de anúncios
RichMedia na Facilitate Digital, em
Sydney.

ListenX
UX Designer e Desenvolvedor Front-End
Jan/2013 – Mai/2013

Argentina – Admotion Sistemas
Agosto de 2010 e março de 2012

Desenhei e implementei as interfaces dos vários sistemas e produtos da empresa, com foco em
usabilidade e na experiência do usuário.

Fiz treinamentos em JavaScript e
participei do desenvolvimento do
AFA, produto principal da empresa.

Admotion Sistemas
Desenvolvedor, Gerente de Projetos e Soluções Internas
2009 – 2012
Atuei em diversos projetos, internos e externos, usando diversas ferramentas, como
ActionScript, Flash Media Server, .NET, PHP, entre outras.
Na área de publicidade online, colaborei no desenvolvimento dos mais diferentes tipos de
anúncios interativos, desde jogos até chats com vídeo e realidade aumentada. Além disso,
trabalhei na criação de novos formatos e algorítimos para a entrega de publicidade com baixo
consumo de dados e alta performance.
Internamente, gerenciei e desenvolvi projetos na equipe de Soluções, voltada para a elaboração
de vários sistemas e processos para a prevenção de erros e aumento de produtividade da
operação de toda a empresa.

RTI Consulting
Desenvolvedor PHP e Front-End
2004 – 2006
Participei de vários projetos, desde a introdução ao cliente até o produto ﬁnal, em softwares que
iam de e-commerce até gerenciadores de conteúdo personalizados.

