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www.brunobozz.com
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Endereço: Rua Dr. Mário Totta 761
Porto Alegre RS - Brasil
Fone/Whats: +55 51 985227073
Skype: brunobozzetti

Apresentação:
Profissional com mais de 10 anos de experiência em web. Atuando na área através das empresas SRM
Asset, TBB Publicidade, Thema Informática, Agência Escartazzini, UniRitter e outras... Formado em
Sistemas de Informação pela UniRitter, com Pós graduação em andamento. Conhecimento dos idiomas
espanhol fluente e inglês avançado. Acostumado a trabalhar home office em qualquer fuso horário.
Atualmente trabalho como front-end Angular (Angular 2+) e estou me aprofundando nessa tecnologia que
provavelmente já tomou conta da web. Tenho meus próprios clientes também que eventualmente
precisam de minha atenção.

Formação:
Bacharel em Sistemas de Informação - UniRitter 2011 (Laureate International)
Pós Graduação em Desenvolvimento de Games - PUCRS (em andamento)

Experiências:
SRM Asset - (04/2018 - até hoje)
Cargo: Desenvolvedor Front End Pleno
Faço parte de uma equipe de TI de um fundo financeiro. Trabalho simultaneamente em vários
projetos da empresa. Todos voltados para área financeira (ex. Home Banking). Os sistemas são na
maioria em angular 2+. Atualmente estamos usando angular 5 e fazendo update para o angular 6.
The Brooklyn Brothers Brasil - (03/2016 - 03/2018)
Cargo: Desenvolvedor Front End
Responsável pelo Front dos projetos da equipe. Geralmente recebo layouts prontos e tenho que
transformá-los em código. As ferramentas são muito variáveis, muitas vezes faço tudo na mão, outras uso
frameworks e por aí vai. Depende muito do projeto como um todo. Normalmente converso o back-end
para alinhar o desenvolvimento. Fora o Front-End ainda sou animador HTML5 utilizando a ferramenta
GWD (Google Web Designer). Já fiz muitos anúncios para empresas grandes nesse formato. Trabalhei
muito em parceria com as equipes de NY e Londres.
Thema Informática - (06/2011 - 07/2015)
Cargo: Desenvolvedor Front End
Trabalhei tanto na criação dos layouts como no desenvolvimento dos projetos em si. Atuei
principalmente na criação e manutenção dos portais e sistemas de clientes da empresa. Basicamente
HTML, CSS, PHP e Javascript. Fui responsável pela atualização do layout do ERP que era o principal
produto da empresa. No ERP trabalhei junto da equipe JAVA na criação dos programas e
desenvolvimento das telas dos formulários. Usávamos SVN para versionamento.
Agência Escartazzini - (03/10 - 05/11)
Cargo: Designer Gráfico
Criação e atualização de anúncios para contas da agência. Eventualmente dava uma força em alguns
sites que a empresa fazia.

NAIPE Skateboard - (03/09 - 02/10)
Cargo: Gerente Web
Gerenciamento de toda parte web na marca. Atualização e manutenção do site, criação de novas
páginas, criação de catálogos digitais para os produtos feitos com revistas em FLASH. Criação e envio de
newsletter.
UniRitter POA - (11/2008 - 01/2009)
Cargo: Web Designer
Participei da transição do portal da instituição lançado no final de 2008. Junto da equipe criamos e
finalizamos diversas páginas para entregar tudo a tempo.
PRO ARTE Digital - (03/2008 - 11/2008)
Cargo: Web Designer
Meu primeiro contato com desenvolvimento web. Fui estagiário e fiz de tudo. Banners, layouts,
hotsites, sites completos, e-mail marketing, e outras coisas mais.

Idiomas:
Português: Nativo
Espanhol: Fluente
Inglês: Avançado

