Robson Louro Legramante
Rua Dr. Américo Brasiliense,190 • São Vicente, SP 11320-040 • (13) 99158-6629 • robsonlouro@gmail.com

SUMÁRIO EXECUTIVO
•
•
•
•
•
•

6 anos de experiência como Analista de TI atuando com Infraestrutura e Suporte aos Usuários;
Sólida experiencia em desenvolvimento WEB com HTML5, CSS3, javascript, node.js, bootstrap, dentre outros;
Desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, desktop e web utilizando JAVA;
Conhecimento em SEO, Google Analytics, Facebook e Instagram ADs e Mídias Sociais;
Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Rubens Lara – Santos;
Idiomas: Inglês (fluente) com certificação TOEIC.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
2010-Presente JR NOVO SERVIÇOS TÉCNICOS

Santos, SP

Técnico de TI

• Responsável pelo setor de Tecnologia da Informação da empresa;
• Reduzi em mais de 80% os gastos com hospedagem web, sites e e-mail desenvolvendo site próprio
para a empresa, utilizando o compartilhamento e versionamento de arquivos em nuvem;

• Implementei um banco de dados para Resultados de Licitações, onde através de análise de dados de
concorrentes, consegui aumentar a participação e a relevância da empresa junto à órgãos públicos;

• Desenvolvi padrões para aquisição de equipamentos e controle patrimonial, reduzindo os gastos com

manutenção e equipamentos parados;
• Elaborei documentação de suporte e treinamento, agilizando o atendimento e facilitando a consulta
e atualização pelos funcionários.
2008-2010

ABRANGE COMERCIO E LOGÍSTICA

Mecânico de refrigeração

Cubatão, SP

• Liderei a equipe de geração de frio;
• Elaborei o Plano de Manutenção Preventiva para equipamentos de geração de frio e para
empilhadeiras elétricas;
• Desenvolvi um Programa de Treinamento e Prevenção para os funcionários, reduzindo quebra de
equipamentos e bonificando os melhores funcionários;
• Implementei um banco de dados para gerenciar o estoque, reduzindo em até 50% o tempo de
equipamentos parados através da análise dos dados de quebra de equipamentos e peças mais
utilizadas, além de classificar os defeitos e quebras em uso normal / mal-uso de equipamentos;
2002-2007

LSI LOGÍSTICA

Mecânico de refrigeração

Cubatão, SP

• Redução de 30% nos gastos com água após criação de projeto de água de reuso;
• Estudo para otimização de equipamentos de geração de frio e troca de equipamentos antigos,
reduzindo em 15% os gastos com energia, possibilitando melhor eficiência dos equipamentos;

• Criação de Plano de Manutenção Preventiva, reduzindo o tempo de equipamentos parados;
FORMAÇÃO ACADÊMICA
2010-2014

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - FATEC

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Santos, SP

Trabalho de Conclusão de Curso: Integração de Smartphone Android com Computação Embarcada
Automotiva. Avaliação: 9,5.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
•
•
•
•

Desenvolvedor Freelancer de projetos web / aplicações de escritório;
Portfolio em http://www.robsonlouro.com
Curso Online Java Basico TreinaWeb – 24 Horas
Eu Desenvolvo bot’s para o Messenger e Telegram. Um exemplo é o bot da Câmeras da Baixada, onde
o usuário pode solicitar uma imagem de câmera de transito e recebe na própria conversa do
mensageiro. Facebook: http://m.me/CamerasBot - Telegram: @cameras2017_bot

