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Resumo
Sou José Colpo, tenho 24 anos, formado no curso superior de Análise e Desenvolvimento de
Sistemas e também especializado em Engenharia de Software e inovação pela UFRGS. Estou
em busca de novos desafios na área de desenvolvimento e tenho mais de 6 anos de
experiências profissionais no ramo.

Experiências
02/05/2021 (atual)

Motorola, Chicago, USA - Software Engineer (Front-end)

Desenvolvimento de aplicativos web full-stack que processam, analisam e renderizam
dados visualmente. Atualizações urgentes gerenciadas, incluindo alterações de conteúdo e
atualizações de banco de dados. Planejamento, escrita e depuração de softwares web e aplicativos
com total precisão.

Eficiência de aplicativos maximizados, qualidade de dados, escopo, operabilidade e
flexibilidade. Várias ideias de design em grande escala, processamento de dados em tempo real,
armazenamento de dados, e resolução de problemas desafiadores de conjunto de dados. Bancos de
dados otimizados, integração de aplicativo com Oracle Cloud Commerce  e outras APIs Google,
processadores de pagamentos para vendas online e outros serviços.

07/07/2018 até 02/05/2021

PAP (Propriedade Intelectual), Porto Alegre - Analista e Desenvolvedor Full-stack

Implementado sites, aplicativos móveis e páginas de destino desde o conceito até a
implantação. Todos os resultados foram padronizados com uma nova abordagem e estratégia
responsivas e que priorizam a mobilidade dos técnicos. Avaliação de projetos de UX e UI para
viabilidade técnica. Desenvolveu relatórios em formato de gráfico, conforme necessário. Colaborou
com os membros da equipe de produto para implementar novos desenvolvimentos de recursos.

07/07/2017 até 07/07/2018

Autorizo (Controles de Acesso), Porto Alegre - Desenvolvedor e Suporte

Projetados os requisitos de projetos em cooperação com equipes de análise de dados,
Testes de produtos supervisionados, revisados   e analisados   os resultados dos testes. Participou de
reuniões de projeto, com membros da equipe técnica, analistas de negócios e stakeholders externos.
Treinado e orientado por mais de 7 programadores e desenvolvedores experientes.
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Formações
2021/2
UFRGS Campus do Vale, Porto Alegre - Curso de Pós-graduação em Inovação e
Engenharia de Software.

2015/1 até 2018/2
Uniritter - FAPA, Porto Alegre - Formação no curso Superior de Análise e Desenvolvimento
de Sistemas presencial.

2017
Udemy - Formação no curso de Web e Frameworks front-end avançados.

01/03/2009 até 01/03/2011
Curso Informática Avançado, Porto Alegre - Formação no curso avançado de Informática.

26/04/2008 até 18/11/2010
Curso de Inglês Avançado, Porto Alegre - Formação no curso de Inglês Avançado.

Línguas
Português - Fluente

Inglês - Avançado

Italiano - Básico

Espanhol - Básico

Habilidades Profissionais
● Desenvolvimento Web e APPS
● Banco de Dados
● Cloud (GCP e AWS)
● Angular e React
● NodeJs
● Entre outras…

Habilidades Pessoais
● Criatividade
● Organização
● Motivação
● Eficiência
● Rápido Aprendizado
● Entre outras…


