
Daniel San Ferreira da Rocha
Brasileiro, Alagoano, solteiro, nascido em 03/05/1992
Santa Lúcia - Tabuleiro dos Martins – Maceió – AL
Telefone: (82) 98711-3754 e 99980-3376
E-mail: daniel.samrocha@gmail.com

OBJETIVO

Atuar como Desenvolvedor Android.

RESUMO PROFISSIONAL

Graduado em Engenharia da Computação, desde 2013 atuando na área de desenvolvimento 
de software sempre focado na área de desenvolvimento móvel, inicialmente para as 
plataformas BlackBerry 10 e Android, depois focado principalmente em Android. Tenho alguma 
noção de desenvolvimento iOS além de conseguir desenvolver algumas APIs usando Typescript
e Node.js. Também desenvolvi alguns projetos voltados para sistemas embarcados durante a 
graduação. Atualmente estou atuando em um novo desafio em minha carreira profissional, que
é ser Líder Técnico.

FORMAÇÃO

 Graduado em Engenharia da Computação, UFAL, conclusão.

 Médio integrado ao Técnico em Eletrônica, IF-AL, conclusão em 2010.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

 Out/2018 - Atualmente – Lapaza
Cargo: Líder Técnico.
Principais atividades: Tento garantir que a empresa esta usando as tecnologias certas para
resolver os desafios e problemas do negócio, prezando sempre pela qualidade e padrões de
segurança necessários. Ajudo a equipe de desenvolvimento a manter a qualidade do código,
faço a engenharia de requisitos de novas funcionalidades, e procuro facilitar o entendimento
das  tarefas  a  serem  executadas  além  de  tentar  resolver  os  problemas  quem  possam
atrapalhar a execução de alguma tarefa.  Também sou responsável a ajudar a manter o
engajamento da equipe com a empresa, para que a equipe possa trabalhar unida e feliz,
sempre crescendo profissional  e  pessoalmente.  E,  claro,  sempre  que posso,  eu escrevo
algum código.

 Jan/2018 - Ago/2018 – Ilhasoft
Cargo: Líder do time Android.
Principais atividades: Responsável por todo o processo de desenvolvimento dos aplicativos
feitos  pela  equipe Android.  Desde os  requisitos  de  engenharia  até o  monitoramento  da
qualidade do software desenvolvido. Também fui responsável por orientar a equipe Android
e incentivar o crescimento de todos, utilizando sempre as boas práticas de desenvolvimento
e as tecnologias mais atuais.

 Ago/2015 - Jan/2018 – Ilhasoft
Cargo: Desenvolvedor Android.
Principais atividades: Desenvolvedor das mais diversas aplicações para os diversos clientes
da  empresa.  Atuando  tanto  na  criação  de  novos  aplicativos  como na  adição  de  novas
funcionalidade como também na manutenção de aplicativos já existentes.

 Nov/2014 - Jul/2015 – Piggo (contrato de 7 meses)
Cargo: Desenvolvedor de aplicativos móveis.



Principais atividades: Desenvolvedor das aplicações móveis Piggo Consumidor e Piggo PDV.
Onde  foram  desenvolvidas  novas  funcionalidades  além  de  correções  de  problemas.  A
aplicação Piggo PDV foi desenvolvida em código nativo Android, enquanto que a aplicação
Piggo Consumidor foi desenvolvida em Qt/Qml para as plataformas Android, IOS e Windows
Phone. Responsável pelo port da aplicação Piggo Consumidor para a plataforma Windows
Phone.

 Jan/2012 - Nov/2014 – COMPELab
Bolsista de Iniciação Cientifica e posteriormente Bolsista de Iniciação Tecnológica.
Principais atividades: Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, além de projetos na
área de dispositivos móveis e computação “pervasiva”,  com ênfase no desenvolvimento
nativo para as plataformas Android e BlackBerry 10 (BlackBerry Tech Center Maceió-AL).

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS

 Inglês técnico (aprendizado autodidata e em aulas na UFAL e IFAL)

 Informática avançada (Ubuntu – GNU/Linux)

 Banco de dados – MySQL, SQLite, MongoDB e DynamoDB

 Programação de computadores - Fortran, C, C++, Qt/Qml, Java, Kotlin, Typescript e Python

 Programação nativa de dispositivos móveis – Android, Qt/Qml e BlackBerry 10 (Cascades)

 Programação de microcontroladores PIC (Assembly e C) e ARM

 Programação para sistemas embarcados – ESP, STM, Raspberry Pi e etc

PASSATEMPOS

Contribuir com o Open Source, com o desenvolvimento de novos softwares e projetos assim
como  na  ajuda  em  projetos  já  existentes.  Algumas  dessas  contribuições  podem  ser
encontradas na minha conta no GitHub: http://www.github.com/danielsanfr/.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Ganhador do Hackathon Insano Sefaz-AL 2017;

 Segundo lugar na FETEC 2010 do IF-AL do curso de Técnico de Eletrônica;

 Premiado na Obmep 2009;

 Dispõe de toda documentação necessária;

 Possui habilitação classe B.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Responsabilidade, iniciativa e organização completam o meu perfil profissional, tenho certeza
que  com  estas  características,  aliadas  com  muita  força  de  vontade  posso  desenvolver
satisfatoriamente a função que a mim for confiada contribuindo e somando esforços para o
desenvolvimento da empresa.

_________________________________________ 

Daniel San Ferreira da Rocha


