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PERFIL
Sou comunicativo, apaixonado por tecnologia e auto-motivado. Tenho um perfil lógico e prático, e possuo certa
facilidade em pensar em soluções para problemas e oportunidades de negócio. Além disso, estou sempre
estudando e adquirindo novos conhecimentos.
Apesar de ter um perfil mais racional e lógico, tenho uma excelente relação interpessoal por ser uma pessoa
extrovertida que sempre busca um bom ambiente de trabalho.
Acredito que minhas principais soft-skills atualmente sejam as de comunicação e trabalho em equipe,
flexibilidade, criatividade, proativade e pensamento crítico. E tenho como principal ponto para evolução,
desenvolver um espírito de liderança.

PRETENSÃO
Desenvolvedor Front-end Pleno.

CONHECIMENTOS TÉCNICOS
Com experiência profissional:
HTML | CSS | SASS | Javascript | JQuery | Twig |PHP | Laravel | Bootstrap |AdobeXD | React |StyledComponents
Conhecimentos básicos e pouca experiência prática:
Node.js | Nunjucks |Express | PostgreSQL |Sqlite | Tailwindcss | MySQL

PROJETOS PRÓPRIOS
Site Pessoal (https://www.matheusfelizardo.com.br)
Site criado com o intuito de testar meus conhecimentos e praticar o que estava estudando. Além de
divulgação pessoal.
Criei o desenho através do AdobeXD e implementei com o uso de React, Next.js e Styled-components.
Tecnologias utilizadas:
ADOBEXD | REACT| NEXT.JS | CSS | STYLED-COMPONENTS
TaskAPP (https://github.com/MatheusFelizardo/task_app)
Aplicativo para administração das tarefas.
Tecnologias utilizadas:
LARAVEL | MYSQL | REACT | TAILWINDCSS
Pomochallenges (https://github.com/MatheusFelizardo/pomochallenges |
https://pomochallenges.vercel.app/)
Aplicativo para controle de produtividade alinhado à exercícios que melhoram sua qualidade de vida.
Tecnologias utilizadas:
REACT | NEXT.JS | TYPESCRIPT | SASS + MODULE

LFBook (https://github.com/MatheusFelizardo/LFBook)
Projeto criado para funcionar como um localizador de livros utilizando a API do Google Book.
Tecnologias utilizadas:
HTML | CSS | JAVASCRIPT | NODE.JS | AXIOS | EXPRESS | NUNJUCKS | NODEMON

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Desenvolvedor de Software Jr. (CLT)
Empresa: Intelie
Período: Junho 2021– emprego atual
Função: Desenvolvimento e melhoria de software de análise gráfica de extração de poços de petróleo e gás,
implementando novos gráficos e funcionalidades no sistema atual, como alerta de indicadores, novas telas
para edição de configurações no sistema, utilizando react e java.
Desenvolvedor Front-End (Freelancer PJ)
Empresa: Inforce Tecnologia
Período: Junho 2021– atualmente
Função: Desenvolvimento de projetos frontend completos, de acordo com o layout do design e criação de
componentes front-end.
Integração de formulários.
Desenvolvedor Front-End Jr.
Empresa: Inforce Tecnologia
Período: Janeiro 2021– Junho 2021
Função: Desenvolvimento de projetos frontend completos, de acordo com o layout do design e criação de
componentes front-end.
Integração de formulários.
Desenvolvedor Front-End (Trainee)
Empresa: Inforce Tecnologia
Período: outubro de 2020 – Janeiro 2021
Função: Utilização do Twig para criação de páginas dinâmicas integradas com backend em PHP (Laravel),
criação de carrossel de imagens, landing pages e manutenção em páginas já criadas conforme solicitação dos
clientes, como remoção ou adição de novos componentes no site, alteração de logo, cores, tipografias, etc
Atendente de Produto Jr.
Empresa: Bradesco Seguros
Período: mai. de 2017 – até o momento
Função: Atendimento ao cliente na Ouvidoria do Bradesco Seguros e resolução de conflitos cliente-empresa.

FORMAÇÃO
Pós Graduação: Engenharia de Software - PUC Minas
Previsão de conclusão em 2022
Superior Tecnólogo: Gestão em Tecnologia da Informação - Universidade
Estácio de SÁ
Concluído em 31/10/2017
Bootcamp LaunchBase – Rocketseat
Bootcamp voltado para iniciantes que querem ser capazes de, ao
decorrer do curso, adquirir de forma prática conhecimentos necessários
para ingressar no mercado de desenvolvimento web, tanto no front-end,

quanto no back-end.
JavaScript Completo ES6+ - Origamid (74 horas)
Curso que abordou toda a parte referente a javascript, como funções,
classes, consumi de api por fetch, async/await, manipulação do DOM, etc.
https://www.origamid.com/certificate/3e253bd7/
Curso Web Design Completo – Origamid (44 horas)
Curso que abordou conhecimentos de design como UX/UI Design, SEO,
tipografias, otimizações, Adobe XD, cores e grande conteúdo de código
também em HTML, CSS3 e Javascript.
https://www.origamid.com/certificate/ee29b80b/

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
•
•
•
•

Possuo conhecimentos intermediários em Inglês
Possuo disponibilidade para viagens e/ou mudança para o exterior.
Conhecimentos básicos nos produtos AWS Service
Além da pós, estou estudando desenvolvimento em blockchain

