CURRICULUM VITAE
Henrique Rodrigues Sirot
Rua Tupã, 376 – Vila Nova - Curvelo, MG – 35.790-000
(38) 8425-13678 [Vivo], (38) 9130-6527 [TIM]
henriquesirot@hotmail.com

OBJETIVOS

Trabalhar com desenvolvimento de sistemas e/ou aviaçã o, nas mais diversas á reas envolvendo
ou nã o lı́nguas estrangeiras, em empresas que ofereçam gratificaçã o compatı́vel com o mercado
e boas condiçõ es de trabalho e crescimento na empresa, buscando chegar aos cargos de chefia.
Pretensã o salarial: R$ 2.200,00 (negociá vel).

HABILIDADES

- Domı́nio de á reas da informá tica como digitaçã o, software, hardware e manutençã o;
- Facilidade de aprendizado, principalmente em idiomas;
- Carteira de Habilitaçã o AB.

EXPERIÊNCIA

PROGRAMADOR WEB, SKILL SISTEMAS
A partir de 07/2012
Atuo na á rea de desenvolvimento Web da companhia com as tecnologias PHP, MySQL, Javascript,
jQuery, CSS e HTML, analisando, desenvolvendo e mantendo os sistemas vendidos pela empresa,
principalmente na á rea de cooperativas de cré dito.
PROFESSOR DE INGLÊS, WIZARD CURVELO
04/2009 a 12/2010
Trabalhei como professor nesta empresa, onde pude aprofundar em muito meu conhecimento
sobre esta metodologia, passando a dar treinamento e liderar os professores mais inexperientes.
Atuei nos cursos de Inglê s, Alemã o e dava aulas de noçõ es de Espanhol.
PROFESSOR DE INGLÊS, CCAA CURVELO
03/2004 a 01/2007
Trabalhei como tutor de reforço e professor substituto, assim como monitor dos alunos de vá rios
mó dulos dos cursos de Inglê s.

EDUCAÇÃO

UNOPAR – PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO WEB
Conclusã o em 12/2013.
UNOPAR CURVELO – CURSO SUPERIOR EM ANÁLISE DE SISTEMAS
Concluı́do em 12/2012, integralmente cursado com o apoio de bolsa integral do ProUni,
cumprindo com todos os requisitos do mesmo para aprovaçã o.
ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR ALCIDES LINS – ENSINO MÉDIO
Concluı́do em 12/2007

TREINAR – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Curso profissionalizante em manutençã o de computadores, notebooks e redes. Concluı́do em
2008.

COMUNICAÇÃO

DIFERENCIAIS

Facilidade de comunicaçã o, aprendizado e entrosamento com colegas.

Participaçã o de curso para coordenadores pedagó gicos e liderança para assumir o cargo de
coordenador pedagó gico no CNA Corinto, onde trabalhei de 11/2010 a 03/2011. Tenho
capacidade de gerir um grupo de funcioná rios para atingir um objetivo comum com sucesso e
eficiê ncia.
Funcioná rio voluntá rio (aos fins de semana) em um programa de treinamento de pilotos virtuais
e entretenimento (Azul Virtual), participando como diretor de TI, responsá vel por toda a
programaçã o e sistemas (Web e Desktop) da comunidade.
Participaçã o voluntá ria na Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil, atravé s de seleçã o psicoló gica e
avaliaçõ es de aprendizado. Foi obtida nota total no exame de Inglê s.
Trabalha-se també m com manutençã o de computadores, notebooks e redes, especialmente para
os clientes antigos, mas també m no tempo livre. Adquiriu-se bastante habilidade e aprendizado
desde o ingresso no mercado apó s o curso profissionalizante, em 2008.
Experiê ncia com configuraçã o e manutençã o de servidores Linux e Windows, adquirido atravé s
de experiê ncia em hospedagem pró pria de sites, com servidores gerenciados integralmente por
este, trabalhando com ZPanel, Apache, NginX, PHP, MySQL, Bind, ProFTP, Postfix, Dovecot, etc.

REFERÊNCIAS

EDNALVA DA SILVA
Professora, CCAA Curvelo
Participou de grande parte de meus treinamentos e da rotina operacional enquanto tutor na
empresa.
(38) 3721-6111
EVANDRO GUIMARÃES
Diretor, Skill Sistemas
Coordena e orienta as operaçõ es da empresa em â mbito nacional.
(31) 9302-1390

Curvelo, 27 de Dezembro de 2013.
___________________________________________________________________________
Henrique Rodrigues Sirot

