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Top Skills
Desenvolvimento de software
Programas Adobe de design
JavaScript

André Espina

Desenvolvedor Front End na GZ Sistemas
Cabreúva

Summary
André é analista desenvolvedor de sistemas por formação e
tem mais de nove anos de experiência com desenvolvimento
de projetos web (sistemas, portais, sites, blogs, e-commerce).
Desde então acompanha de perto o mercado digital e busca
evoluir diariamente seus conhecimentos em busca de resultados
duradouros e mensuráveis.
Com experiência em desenvolvimento de sistemas desktop, sites,
sistemas web, desenvolveu diversos projetos ao longo dos anos
e ampliou seus conhecimentos em ferramentas e técnicas para
desenvolvimento de novas soluções.

Experience
GZ Sistemas
Desenvolvedor Front End Pleno

January 2020 - Present (11 months)
Jundiaí - São Paulo

Autonômo
Web Developer

April 2010 - January 2020 (9 years 10 months)
Jundiaí
Desenvolvimento web personalizado para empresas, lojas virtuais e sites
pessoais.
- Especialidades (PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, MySQL, Angular, React)
- Web Developer (sistemas web, sites, blogs e portais)
- Design (logos, anúncios, material para redes sociais)
- Vídeos de abertura e edição de vídeos
- Músicas personalizadas p/ canais YouTube, Games e vídeos em geral.

Tramar Condutores Especiais
Analista de TI - Programador Java
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May 2019 - December 2019 (8 months)
Cabreúva - São Paulo
Atuar com projetos de desenvolvimento de novas soluções para
automatização de diversos setores da empresa e rotina de testes e
implementação de novas tecnologias que estão sendo analisadas para trazer
mobilidade, segurança e agilidade ao apresentar resultados e metas para a
equipe comercial, compras, estratégia de mercado, produção e até mesmo
para as ações de crescimento aplicadas pela diretoria.

Casebox
Estrategista de Negócios

January 2019 - April 2019 (4 months)
Indaiatuba
Estrategista de negócios e especialista em soluções para Inbound Marketing e
Marketing Digital.

Instrumentos Musicais
Co-Founder

July 2014 - January 2018 (3 years 7 months)
São Paulo e Região, Brasil
Gerente de Vendas Online / Marketing Digital
* Responsável pela função de melhoria contínua, desenvolvimento da
plataforma online de vendas e sistema de integração de clientes e vendas;
* Implementação e integração do sistema de NFs.
* Análise dos produtos anunciados e curva ABC de vendas;
* Configuração da estrutura de marketing digital com Google AdWords e SEO
Orgânico acompanhando
resultados por Google Analytics;
* Estrutura do site de vendas e escolha das melhores tecnologias para
reverter visitas em vendas concretizadas;

GZ Sistemas
Analista de TI

January 2010 - December 2014 (5 years)
Jundiaí
Líder do projeto de inserção de novas tecnologias para aprimorar os sistemas
da empresa e qualidade dos serviços oferecidos aos clientes de pequeno,
médio e grande porte;
* Gerenciamento da consultoria de TI, com controle de investimento, escopo,
prazos, etc;
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* Atuar de maneira multifuncional (em especial vendas e suprimentos) a fim de
garantir que os novos
processos estejam alinhados e que a solução de TI seja adequada ao
negócio;
* Estruturação do sistema MyBI – Sistema BI (Business Intelligence);
* Administração de Servidores Linux e Windows (servidores de banco de
dados, firewall, arquivos
internos, VPN, telefonia;
* Homologação de Hardware e Software para novas soluções internas e
externas (comercializadas pela
própria empresa e por revendas;
* Programação JAVA Web e PHP;

Ensino.net
Instrutor de Informatica

January 2008 - December 2009 (2 years)
Projetos educacionais para ensino de jovens e adultos e crianças da rede do
ensino público de Cabreúva;
* Planejamento de aulas;
* Montagem das salas de toda a rede nas escolas municipais de Cabreúva;
* Configuração das máquinas da rede de ensino;

Education
Grupo Anchieta
Bacharelado, Análise de Sistemas de Computação · (2009 - 2013)

Udemy Brasil
Desenvolvimento UX/UY · (2019 - 2019)

Udemy
Desenvolvedor Java, Desenvolvimento Java Fundamentos de
Programação · (2019 - 2019)

Go (Golang): Explorando a Linguagem do Google
Técnico, Programação de Computadores - Aplicativos
Específicos · (2019 - 2019)

Udemy
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Banco de Dados Oracle SQL e PL/SQL, Tecnologia da
Informação · (2019 - 2019)
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