Daniel Neitzel Vieira
25 anos – Solteiro
(11) 96635-5115

daniel_neitzel@hotmail.com
http://www.danielneitzel.com.br

Objetivo

Front End Developer

Escolaridade

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 4 semestres.

Qualificações

- Domínio das tecnologias: HTML5, PHP, GIT, Bootstrap, Cordova, Ionic , XHTML, CSS3,
Javascript (Nativo, Jquery, AngularJS), integração com APIs externas(Google Maps, Twitter,
Facebook, Flickr, APIs de terceiros e etc).
- Código cross-browser dentro dos padrões W3C, utilizando boas práticas e semântica,
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.

Experiência

Auditto Serviços Administrativos
Desenvolvedor Front-End
16/01/2017 até 21/11/2017.

- Reformulação do layout Estático do sistema da empresa para layout responsivo.
- Criação de aplicativos Android e iOS em Ionic/Cordova.
- Desenvolvimento de layout do sistema de delivery de compras.
- Criação de menu global personalizado para o sistema Bootstrap 3 modificado.
- Integração com APIs GoogleMaps(Places, UnitySystem, TravelMode).
- Criação de robôs de automatização de processos(Phyton e Ruby).
- Criação e conversão de graficos variaveis para Highcharts.
- Desenvolvimento de sistema PDF com variaveis imbutidas (TCPDF).

Agência E/OU MRM
Desenvolvedor Front-End – Produção Digital
04/05/2015 até 05/11/2016.

- Desenvolvimento das páginas responsivas/adaptativas para Santander, SenacRJ e Drogasil,
Drogaraia, LATAM, Meio&Mensagem.
- Participar da reformulação de código para construção dos MKTs para melhor interpretação e
reconhecimento das principais ferramentas de disparo e provedores de e-mail.
- Desenvolvimento de MKT responsivos/adaptativos para EVEN, Perno Ricard, Santander,
Raizen, Chevrolet.
- Desenvolvimento de banners animados em Canvas/Flash para promoções e propagandas
nos portais dos principais clientes.
- Projetos em PHP.
- Integração com APIs Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e GoogleMaps.

Agência Novi
Desenvolvedor Front-End Jr.
20/11/2014 até 15/03/2015.

- Lider da equipe de front-end do projeto Protocolo de Montreal - Construção de sites utilizando
HTML5, CSS2 e 3, Jquery.
- Foco em e-commerce e portais.
- Experiência em desenvolvimento PHP.
- Desenvolvimento de sites para Tecnomark, Atlântica Simbios, Paris
Personalizados, Sistema NovaVida e Apar.

Qualificações

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.

