Michel Lima Ribeiro
Michelribeiro2004@gmail.com
http://www.facebook.com/michellimaribeiro
http://www.linkedin.com/pub/michel-ribeiro/9/b8a/a49
Cel.: (21) 97904‐4440
Fixo: (21) 3281‐3540
Language
Português
English – Estudante.
Cursos
2017 – Javascript Programando na linguagem web (Alura)
2015 – CCAA – English School
2014 – Programação Front‐End com javascript e jQuery
2009 – Formação Dot Net (Infnet)
2008 – Treinamento Lumis LPS301/ LPS304 / LPS305 / LPS306 (Lumis)
2007 ‐ Web Master (Infnet)
2007 – Webstandards, Tableless (Infnet)
2007 – Administração de Internet / Intranet (Infnet)
2007 ‐ Web Designer (Senac)
2006 ‐ Instalação de rede (FunCefet)
2006 ‐ Curso de montagem e manutenção de computadores (FunCefet)
Habilidades
HTML/5, Javascript, jQuery, Jade, Css3, Scss, Sass, GruntJs, Node, Git, AngularJs, React, Json, Responsive and
optimization of code.
Integração com PHP, ASP.NET, Java.
Experiências Profissionais
VML
01/03/2017 a atual – Empresa voltada para prestação de serviço para a Oi – Empresa de telecom.
Função: Desenvolvedor Front‐end pleno.
www.vmlbrasil.com.br
Mídia 3
06/01/2013 a 2016 – Empresa voltada para prestação de serviço para o InfoGlobo.
Função: Desenvolvedor Front‐end, soluções junto ao cliente.
www.midia3.com.br
Buscador Mundi
12/12/2011 a 06/01/2014 – Maior buscador de passagens aéreas e hotéis da América latina.
Função: Desenvolvedor Front‐end com integração back‐end (JSP).
www.mundi.com.br
Agencia MPP Interativa
2008 a 01/12/2011 – Agência voltada para o pensamento estratégico na produção de interface tanto para
mídias online, quanto para off‐line, com importantes clientes como Oi, Ipiranga e Peugout.

Função: Desenvolvedor de interface web e arquitetura de informação. (PJ)
www.mppinterativa.com

Agencia Metatron
2008 – Fábrica de softwares com foco em sistemas off‐line e online, com importantes clientes como Oi e Icatu
Hartford.
Função: Líder de equipe e desenvolvedor de interfaces web com foco em webstandards, criando um novo
conceito na produção de sites para a empresa.
www.metatron.com.br
Agencia Ixpress
2007 – Empresa prestadora de serviços a agências no exterior e no Rio de janeiro, com foco na produção de
interfaces web preparadas para os principais publicadores (Lumis e Vignette).
Função: Desenvolvedor de interfaces e gerenciadores de conteúdo com a tecnologia php.
www.ixpress.com.br (fechada)
Agencia MeetWeb
2007 – Empresa com foco em construção de sites com gerenciadores de conteúdo.
Função: Desenvolvedor de interfaces.
www.meetweb.com.br
Atividades acadêmicas
Professor do Instituto Infnet de janeiro 2008 há 2011.
Cursos ministrados: Htm, Xhtml, Dreamweaver, javascript e CSS (tableless).
Pessoa Jurídica
Solisis ( Soluções Inteligentes em Sistemas )
Um Pouco sobre mim.
Sou uma pessoa ativa, dinâmica, comunicativa e sempre disposta a encarar novos desafios. Defeitos,
tenho alguns, mas acredito que é necessário tentar superá‐los e não permitir que estes atrapalhem meu
desempenho profissional. Procuro ter uma vida ativa e saudável, pratico esportes, principalmente
paraquedismo, surf e skate, não fumo e só bebo em ocasiões especiais. Tenho verdadeira paixão por
tecnologia, é algo que me desperta muito interesse e curiosidade. No trabalho, estou sempre a procura do
resultado perfeito e da solução que torne a vida das pessoas mais prática.

