MARCIO MARTINS DA SILVA
Cel: 98478-3180
E-mail: marcioamandy@gmail.com
Data de Nascimento: 31/03/1979

Resumo Executivo das Qualificações
Sou um Prof issional orientado a resultados, comprometido com os objetivos da organização,
que lidera pelo exemplo, interessado em grandes desaf ios e a procura de um ambiente criativo
e com oportunidades para grandes realizações.
Gerenciamento de projetos em T.I, Gerenciamento de programas de projetos em T.I,
Conhecimentos avançados em PMP, baseado no PMBOK5, Conhecimentos avançados em
processos ITIL V3, Conhecimentos avançados em processos Cobit 5, Experiência em
gerenciamento de pessoas, Experiência em gerenciamento de stakeholders, Gerenciamento de
situações críticas, Criação e apresentação de status reports executivos.
Principais Certificações: ITIL V3 Foundation, CSM

Formação
2015 Estácio de Sá
MBA – Gestão de Projetos

Duque de Caxias, RJ

2012 - 2015 Estácio de Sá
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Duque de Caxias, RJ

Experiência Profissional
2014
APSA – Adminis traç ão Prédial e Négo cio s Imobiliários
Especialista em Processos e Sistemas

Rio de Janeiro, RJ

● Responsável pela priorização e formalização de projetos; planejamento detalhado de
tarefas e custos; negociação com clientes internos e externos; levantamento de
processos e sistemas de informação; identif icação de problemas operacionais, situações
críticas e alternativas de soluções de problemas; definição de soluções propostas
(processos

e

tecnologia);

definição

de

requisitos

e

necessidades;

definição

e

detalhamento de modelos de negócio e de f luxo de processos; gerenciamento de equipes
e profissionais externos; gerenciamento, controle e divulgação de prazos, custos e etapas
de

projetos;

acompanhamento

do

desenvolvimento

de

projetos

por

t erceiros

(fornecedores, consultorias, parceiros, equipes externas, etc.); integração com outros
projetos, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos técnicos e humanos, comunicações,
riscos

e

aquisições;

teste

e

homologação

de

sistemas,

rotinas

e

processos;

acompanhamento de treinamento de usuários; acompanhamento de implantação de
projetos (rotinas automatizadas e manuais) e documentação de projetos.

2013 - 2014 Amandy Software
Rio de Janeiro, RJ
Gerente de Projetos
●
Gerenciamento de Equipe de desenvolvimento de sistemas em PHP e .Net

●
●

Gerenciamento de Equipe de suporte
Planejamento e acompanhamento de atividades junto à equipe para definição e

entendimento das necessidades/atividades do cliente/usuário
●
Utilizando metodologia RBPM/Use Case/UML/SCRUM
●
Gestão de projetos em TI
2012 - 2013 MGN Consultoria
Rio de Janeiro, RJ
Gerente de Projetos
●
Levantamento, Alinhamento e acompanhamento de projetos

●

Planejamento e acompanhamento de atividades junto à equipe para definição e

entendimento das necessidades/atividades do cliente/usuário
●
Utilizando metodologia RBPM/Use Case/UML
2002 - 2012 Amandy Softwa re Rio de Janeiro, RJ
Desenvolvimento de Sistemas
●
Desenvolvimento de sistema Amandy Lab, sistema de gerenciamento de
laboratórios e clínicas. Desenvolvido em ASP.net com SQL Server.
●
Desenvolvimento do aplicativo OGlobo Classificados em Objective-C para IPhone
e IPad no InfoGlobo
Desenvolvimento de WebSite
●
Desenvolvimento de WebSite
Desenvolvimento de Jogos
●
Desenvolvimento dos jogos online do site www.coquetel.com.br.
●
Desenvolvimento da revista Picolé Digital 1 e Picolé Digital 2
Consultor atuando como Analista de Sistemas no Sergio Franco
●
Desenvolvimento de sistema de prontuário médico
www.portaldomedico.com.br
. Sistema
desenvolvido
para os médicos
cadastrados no Sergio Franco utilizarem em seus consultórios. Desenvolvido em
ASP.Net, Postgres e Crystal Report.
Consultor atuando como Analista de Sistemas na Icatú-Hartford
Migração de base de dados
●
Desenvolvimento de sistema para atualização do site da icatu-hartford
●
Migração das informações da CanadaLife para Icatú – Hartford utilizando Sql
Server 2000
●
Desenvolvimento de sistema para geração de arquivos da migração da
CanadaLife em Vb.Net.
●
Manutenç ão do banco de dados da CanadaLife (Sql Server 2000) e dos sistemas
internos (VB6, .Net, ASP, Crystal Report)
Habilidades




XCode - ObjectiveC
Modelagem de banco de dados relacionais (SQL SERVER/ORACLE/MySQL)
Modelagem de dados com diagramas e estudos de casos seguindo o modelo
UML
 Conhecimento de outras linguagens de programação, como: Objective-C,
ASP.Net,C# VB.Net, PHP, COBOL, C/C++,ABAP, Delphi 4.0, PASCAL 7.0, Progress,
Postgres e Cachê, RBPM, ITIL v3, Cobit 5, PMP, IIBA, Scrum e XP, Xamarim, PhoneGap,
Cordova.

Cursos e Certificações
2014 - 2014 IBEF - Instituto Brasileiro de Executivo s de Finanças Rio de Janeiro, RJ
Gestão de Projetos com base nas práticas do PMI
2014 - 2014 Certificado ITIL V3
2014 - 2014 Trainning
Rio de Janeiro, RJ
ITIL v3, COBIT 5, ANP - Analista de Negócio em TI BPM e BPMN - Analista de
Processos de Negócios
 SAP - ABAP FOUNDATION E ABAP ADVANCED
2013 – 2013 CSM – Certificado Scrum Master
2012 - 2012 ProjectLa b
 Fundamentos em Gerenciamento de Projetos
 PMBOK Avançado
 PMP Exam Preparatório Rita Mulcahy

Rio de Janeiro, RJ

2012 - 2012 Euax - Getão de Projeto s
 Gerenciamento de Projetos

Rio de Janeiro, RJ

2009 - 2010 T&T Net
 Game Developer Professional
 IPhone Development – Parte I
 IPhone Development – Parte II

Rio de Janeiro, RJ

