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Trabalho de forma organizada, observadora e com capacidade de análise rápida, 

gosto muito de combinar o trabalho de equipe com trabalho individual e creio que 

posso apoiar qualquer equipe nas suas tarefas diárias. Amo aprender algo novo 

todos os dias, e é isso que me mantém motivado e progredindo minhas 

habilidades, para desenvolver aplicações modernas e altamente interativas, sites 

dinâmicos e aplicativos web com tecnologias de ponta. Acredito que tenho 

bastante a aprender e ensinar, claro que duvida sempre existirão e estou disposto a 

vencer essas barreiras com ajuda, se necessário. 

CONTATO 
daniel_neitzel@hotmail.com 

www.danielneitzel.com.br 

(11) 96635-5115 / (11) 93085-9311 

IDIOMAS 
Inglês – Avançado (leitura / escrita / conversação) 

Espanhol – Avançado (leitura / escrita / conversação) 

SKILLS APLICADOS 
- Domínio das tecnologias: HTML5, PWA, JSP, PHP, GIT, Bootstrap, Ionic, XHTML, CSS3, 

Javascript (Nativo, Jquery, AngularJS), integração com APIs externas (GoogleMaps, 

Twitter, Facebook, APIs de terceiros e etc). 

 - Código cross-browser dentro dos padrões W3C, utilizando boas práticas 

esemântica, otimizado para SEO e UX.  

- Desenvolvimento de layout responsivo, adaptativo e aplicativos mobile.  

- Desenvolvimento de MKT responsivo, adaptativo.  

- Desenvolvimento de Banners animados em Canvas/Flash.  

- Conhecimentos em Ilustrator, Photoshop, Dreamweaver.  

- Conhecimentos em Publicação e configuração de Aplicativos em Loja Android e 

iOS▪  



 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Nava – Technology for Business (Santander)  

Desenvolvedor Front-End 24/01/2022 até o presente momento.  

- Manutenção do sistema interno do SX Integra. 

- Criação de novos componentes e formulários. 

- Migração de projeto da versão 10 para 12 do angular, integração do MFE e 

criação de LIB para consumo de projetos remotos. 

- Manutenção de sistemas de antecipação de empresas e convênios.  

- Ajustes pontuais em aplicações e consumo de APIs e validação de criptografia.  

- Testes unitários e revisão de código. 

- Desenvolvimento baseado na metodologia ágil. 

 

Resource IT Solutions (Banco Votorantim)  

Desenvolvedor Front-End 25/10/2021 até 21/01/2022.  

- Criação de formulários de cadastro e validações internas para o sistema de ISSQN 

(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza).  

- Integração com sistema de validação de Cadastro de Alíquotas, Empresas e DPI. 

- Criação do sistema de E-mail interno para envio de mensagens dentro do 

ambiente do ISS. 

- Testes unitários e integrados para taxa de cobertura e subido em esteira para 

ambiente de desenvolvimento. 

- Desenvolvimento de validações de formulários personalizados e elementos no 

Framework do sistema ISS. 

 

Resource IT Solutions (Banco Safra)  

Desenvolvedor Front-End 18/05/2021 até 22/10/2021.  

- Atualização nos sistemas de venda de moeda estrangeira (Câmbio).  
- Integração com Sistema de venda de moeda estrangeira utilizando modo de 

pagamento via SafraPay e criação de novas regras de validação do processo de 

venda como um todo.  

 

Resource IT Solutions (Santander)  

Desenvolvedor Front-End 01/05/2020 até 18/05/2021.  

- Desenvolvimento de aplicações para o caixa interno.  

- Migração de aplicações de ambientes, criação de páginas e formulários.  

- Manutenção de sistemas de atendimento e autorização remota.  

- Ajustes pontuais em aplicações e consumo de APIs e validação de criptografia.  

- Testes unitários e revisão de código.  

 

Resource IT Solutions (Banco Safra)  

Desenvolvedor Front-End 01/11/2019 até 20/04/2020.  

- Conversão do sistema de boletos do banco VBasic para nova tecnologia, 

Angular.  

- Ajuste e manutenção nos sistemas de compra e venda de moeda estrangeira 

(cambio).  

- Desenvolvimento de novas páginas para gerenciamento/consulta do sistema de 

compra evenda de moeda estrangeira e layout.  

- Consumo de APIs em angular 8 e angularJS.  

 



 

EDUCAÇÃO 

Graduação 

 Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Tecnologia em sistemas 

para internet – Período 2013-2015 – Formado.  

Idiomas (inglês)  

CNA São Paulo / Brasil General English (Intermediário) Período de 2 anos. 


