
Douglas Souza de Jesus 

Brasileiro, casado, 26 anos 

Rua F-10 Qd. 11 Lt. 1 ao 39 – Torre 3 Ap. 61 – Residencial Flórida – Goiânia - GO 

Condomínio Residencial Dakota 

Telefone: 62 99297-4029 / E-mail: douglasdejesus@hotmail.com / Site: 

douglasdejesus.com.br 

 

OBJETIVO 

• Analista desenvolvedor PHP senior. 

 

FORMAÇÃO 

• Técnico em Informática para Internt, IFG (antigo CEFET-GO), conclusão em 2009. 

 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

• 2017 / Atualmente – Núcleo Ipê / Grupo Rameiro 

Cargo: Analista de sistemas 

Principais atividades: Responsável por analisar os requisitos para diagramar(UML) e 

modelar o banco de dados para a regra de negócio. Responsável por criar rotinas no banco 

de dados para garantir a integridade dos dados de todas as empresas que fazem parte do 

Grupo Rameiro. Responsável por validar os commit’s dos outros programadores da equipe, 

além de programar. 

• 2015 / 2017 – Net Suprema 

Cargo: Programador PHP / Analista 

Principais atividades: Criação de alguns componentes utilizados na framework do sistema 

SIG (Framework interno). Desenvolvimento do WebService para o aplicativo Sigcoop. 

Desenvolvimento do emissor de nota fiscal de serviço para a prefeitura de Goiânia. Além 

de trabalhar com o SIG-Cobrança utilizada pelo Sicoob. Banco de dados utilizados 

PostgreSQL e MySQL. 

• 2014 / 2015 – Softwiki / Serenity Informática 
Cargo: Programador PHP / Analista 

Principais atividades: Desenvolvimento do sistema ERIDF (Sistema de Registro de Imóveis 

Eletrônico - DF) que tem como objetivo principal facilitar o acesso e a integração dos 

tribunais, cartórios, jornais, credores (instituições bancárias) e os devedores. MySupport 

uma ferramenta de abertura de chamado. Webservice, integrações com software de 

terceiros, MySQL e Firebird. 

• 2012 / 2014 – TicMix Brasil 

Cargo: Programador PHP 

Principais atividades: Aperfeiçoamento, otimização e manutenção do sistema de gestão de 

ingressos em POO, criação do e-commerce para vendas de ingressos na internet e 

supervisão de outros softwares da empresa. Integrações com software’s de terceiros, 

MySQL e PDO. 

• 2012 / Atualmente – Imageria criativa 

Cargo: Programador PHP e Docente 

Principais atividades: Construção de um software de gestão escolar, software de 

videoconferência e CRM(Gestão de Relacionamento com o Cliente) todos em POO. 

Ministração dos cursos imageWeb(Photoshop, HTML, CSS e Jquery básico) e 

imageDeveloper(PHP, HTML, CSS, Jquery intermediário, MySql e Modelagem básica). 
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• 2010-2012 – Quallity Informática 

Cargo: Programador PHP 

Principais atividades: Planejamento e desenvolvimento de sistemas gestão para festas 

infantis, sistema de gestão para transportadoras e sistema de O.S.(ordem de serviços). 

Além de implementar diversos sites, criação de sites em Tableless, modelagem e 

gerenciamento de banco de dados MySQL. 

• 2009-2010 – Observatório do Mundo do Trabalho - IFG 

Estágio curricular com duração de 6 meses 

Principais atividades: Criação e gerenciamento do site em Joomla, extração de dados e 

gerenciamento de banco de dados (MS Access). 
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