Currículo – Guilherme Rocha Leite
Dados pessoais
Gênero: Masculino.
Estado Civil: Solteiro.
Idade: 22 anos.
Endereço: *Solicite via e-mail, por gentileza.
Celular: *Solicite via e-mail, por gentileza.
Residencial: *Solicite via e-mail, por gentileza.
E-mails: gleite98@gmail.com ou guilherme.rocha@ufvjm.edu.br
Site pessoal: www.guilhermerocha.tk

Formação Acadêmica
● Discente do 9º período do curso de Sistemas de Informação na UFVJM (Universidade Federal dos
●
●

Vales do Jequitinhonha e Mucuri) (Início: Abril/2016) - Previsão de conclusão: 2º semestre letivo de
2021;
Curso básico em programação para dispositivos móveis (2017) pelo UAITEC;
Curso técnico em informática (2013-2014) pelo PRONATEC.

Habilidades
●
●
●
●
●

Conhecimento sobre os sistemas operacionais: Windows (7, 8, 8.1 e 10), distribuições Linux (Mint e
Ubuntu);
Treinamentos: Edição básica de vídeos e imagens, produção de documentos em LaTex;
Conhecimentos nas linguagens de programação, consulta e marcação: C, C++, Java, HTML, CSS,
SQL, PHP, JavaScript e Shell Script;
Conhecimento sobre os gerenciadores de conteúdo: Joomla, WordPress e Plone;
Conhecimento sobre versionamento de código com o GitHub e sobre estruturação em containers
utilizando Docker.

Experiência Profissional
●

Diretoria de Comunicação Social - UFVJM
Estagiário no setor do Portal na Diretoria de Comunicação Social da UFVJM (Dicom/UFVJM) desde
fevereiro de 2019. Durante o período tenho trabalhado com algumas tecnologias voltadas para o
desenvolvimento/manutenção/monitoramento de sistemas web, como: Docker, Plone, Joomla,
WordPress e Google Analytics. Uma das habilidades mais desenvolvidas foi a comunicação
principalmente por conta dos serviços rotineiros de atendimento a usuários dos sistemas da UFVJM
e da participação em diversas reuniões setoriais para gerenciamento das atividades desenvolvidas
pela Dicom. O principal projeto desenvolvido na diretoria foi a construção do novo portal institucional
da UFVJM, que possibilitou à universidade ser a primeira a lançar um portal respeitando as regras
da IDG 2.0.

●

Exército Brasileiro
Soldado durante 9 meses no Tiro de Guerra 04-005, em Diamantina, onde também fui um dos
responsáveis pelo cadastramento de jovens para o alistamento militar e pela manutenção de
software nos computadores da repartição. Na oportunidade, recebi o certificado de honra ao mérito
pelo empenho e pela disponibilidade em realizar as tarefas.

Participação em eventos
●

Tecnologias que colaboram
(http://portal.ufvjm.edu.br/noticias/2019/curso-de-sistemas-de-informacao-apresenta-a-comunidadediamantinense-tecnologias-que-colaboram): fui um dos organizadores desse evento, realizado na
disciplina de Administração I, no qual foram apresentadas duas empresas fictícias formadas por
alunos, que buscaram resolver problemas do cotidiano da cidade de Diamantina por intermédio de
tecnologias, seja pela criação/prototipação de website ou aplicativo para esse fim.

●

Uaidev Talks 1ª e 2ª edições (https://www.instagram.com/uaidevmg/): também fui um dos
organizadores do Uaidev, que desde 2019 convida profissionais que trabalham em empresas ou
órgãos públicos relacionados a desenvolvimento de software ou tecnologia da informação, em geral,
para trazerem aos participantes do evento um pouco de seu conhecimento e experiência, buscando
auxiliar os estudantes no objetivo de serem bem-sucedidos no mercado de trabalho.

