ISRAEL OLIVEIRA
DESENVOLVEDOR FRONT END

CONTATO
+351 913 558 933

RESUMO
Nos últimos anos trabalhei com Angular, Typescript, RxJS e ES2015. Desde 2014
trabalhando com AngularJS, jQuery, Javascript, Bootstrap, CSS, UX, além de trabalhar
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em projetos experimentais com NodeJS, ExpressJS, MongoDB, PWA, Firebase,
Flutter e outras tecnologias mais recentes.
Tenho experiência em startups do seguimento de SAAS e tecnologia de software em
geral (design, desenvolvimento e marketing).
Meu foco é nos resultados e em solucionar problemas, me dedico proativamente,
sempre em busca de formas de resolver os desafios a mim delegados.

EXPERIÊNCIA
PRINCÍPIOS

DESENVOLVEDOR FRONT END
Altran | Fundão – Portugal | 2020 – Presente

GRATIDÃO
HONESTIDADE

Trabalhei numa POC para a Volkswagen, uma extensão da central multimedia do
veículo, que permite ao motorista controlar o conforto do clima. No projeto mais

DISCIPLINA

recente, o objetivo principal foi a construção de uma aplicação frontend multimarca e

CONSISTÊNCIA

projeto consistia num webapp que possibilita ao cliente realizar o aluguer de máquinas

EMPATIA
CORAGEM

multilíngua, responsiva, para utilização em desktop, smartphone e quiosques. O
e aos revendedores configurarem tudo para o cliente, como reservas, portal e o
conteúdo institucional.
Trabalhei diretamente no desenvolvimento do aplicativo com Angular 7 e participei
do planejamento e de todas as reuniões com clientes, designers, desenvolvedores e
representantes, e todas as rotinas e cerimônias do SCRUM.

EDUCAÇÃO

Tecnologias envolvidas: JIRA, SonarQube, Microsoft Azure, Rest API, MVVM, MVP,
Kanban, Scrum, Git, Angular, Angular CLI, Typescript, Javascript, HTML, SASS, CSS,
indexedDB, Jasmine, API Rest, Responsive Web Design, SCP, Simply and Gitlab.

BACHARELADO

DESENVOLVEDOR FRONT END

UNOPAR - Brasil

Radek Systems | Curitiba – Brasil | 2018 – 2020

2013 – 2016 (Não concluído)
INGLÊS

Nesta empresa trabalhei num projeto chamado "Fidelidade" e o principal objetivo
deste PWA é devolver dinheiro ao cliente. Esse projeto foi criado para a MADERO, é
uma grande rede no Brasil que possui mais de 200 restaurantes. Utilizamos Javascript

WiseUp Escola de Idiomas - Brasil

e as mais modernas APIs do Chrome: PWA, notificações push, abordagem offline,

2013 – 2015 (Nível Técnico)

sincronização de dados offline e online (indexedDB), programação reativa (RxJS),

FRANCÊS
Formação Empresarial – Portugal
2020 (Nível Básico)

criação e comunicação de componentes através de gerenciamento de estado. Entre
tantas outras rotinas que envolvem o desenvolvimento do lado do cliente.
Tecnologias envolvidas: MVW, Microsoft Azure, Kanban, Trello, REST, Git, GitFlow,
Typescript, Javascript, Firebase, NodeJS, MongoDB, Angular, Angular CLI, RxJS,
PWA, push notifications, indexedDB, service work and SCSS.

TREINAMENTOS

EXPERIENCIA – CONTINUAÇÃO

FORMAÇÃO UX DESIGN
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Mergo User Experience – Brasil

Pollysoft Software | Curitiba – Brasil | 2019

2015
Neste projeto o objetivo era migrar um construtor de projetos, originalmente criado
para desktop (VB net), para um novo sistema web (Angular). Trabalhei com Angular 6

INTERESSES

e com uma maneira diferente de trocar informações entre os componentes. O projeto
consistia basicamente de muitos formulários independentes, que se comunicavam
através das mudanças de valor de cada entrada.

FAMÍLIA
APRENDER
VIAJAR

Como desenvolvedor front-end, a tarefa principal desse projeto era migrar para web
um software que foi originalmente desenvolvido para funcionar apenas em desktops,
que tinha como objetivo ajudar engenheiros a projetarem sistemas de ar condicionado
para grandes edifícios (principalmente shoppings).
Tecnologias envolvidas: MVC, Microsoft Azure, Kanban, Monday, REST, Angular,

ESPECIALIDADES

DESENVOLVIMENTO WEB

Angular CLI, API Rest, Bootstrap, CSS, FTP FileZilla, Git, HTML, Javascript, NPM,
Typescript and Web API.
DESENVOLVEDOR FRONT END
Gatefy Security Solutions | Curitiba – Brasil | 2018

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO
O objetivo deste projeto era lidar com a segurança da caixa de entrada e a minha
USER EXPERIENCE
DIGITAL MARKETING
WEB DESIGN

tarefa era criar um componente responsável por separar os e-mail em categorias.
Trabalhei no recurso de etiquetas da caixa de entrada, que é como a caixa de entrada
do Gmail, usei inicialmente o padrão Redux (NgRx), e um dos desafios na criação do
componente era dar ao usuário a possibilidade de selecionar mais de um e-mail e
marcar um determinado tipo, mas se ao editar um email, o mesmo tivessem um tipo
diferente já selecionado, o componente deveria manter esse tipo, inclusive se fosse

HABILIDADES

mais de um tipo selecionado, algo como um Gmail faz quando marcamos como lido
ou não lido.
Tecnologias envolvidas: MVC, Scrum, Bitbucket, Trello, REST, Angular, Angular CLI,

JAVASCRIPT
4 Anos
ANGULAR
3 Anos
TYPESCRIPT
2 Years
GIT
5 Anos

NgRx, CSS, Git, HTML, JavaScript, NPM, PHP, Responsive Web Design, Typescript
and Web API.
DESENVOLVEDOR FRONT END
GO.K Digital Innovation | Remoto – Brasil | 2017 - 2018
O objetivo principal deste projeto foi criar uma inteligência artificial crescente, capaz
de aprender com as entradas do usuário, e com isso, ajudá-lo a criar campanhas de
marketing para o seu nicho de mercado.
Trabalhei num MVP com alguns recursos, como login, criação de conta, recuperação
senha, painel com gráficos e listas de relatórios e segmentos, e num recurso para
gravar áudio de um usuário, através de uma entrada num formulário, e escreverz o
que ele disse, e depois disso, criar uma nova campanha com base no que ele acabou

HTML/CSS
6 Anos

de falar.
Tecnologias envolvidas: POC, Scrum, Bitbucket, JIRA, REST, Axure Prototype, Invision
Prototype, Angular, Angular CLI, SCSS, Git, HTML, JavaScript, NPM, Responsive Web

WEB DESIGN RESPONSIVO
5 Anos

Design, Typescript and Browser API.

HABILIDADES

EXPERIENCIA – CONTINUAÇÃO

NODEJS
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4 Anos (projetos pessoais)

LeadLovers Tecnologia | Curitiba – Brasil | 2014 – 2018

MONGODB

Trabalhei nessa startup em 2014, e nesse lugar aprendi muito sobre automação de
marketing digital e como desenvolvedor front-end, trabalhei com designers e
desenvolvedores. Todos os problemas sempre envolveram como entregar a melhor
experiência ao usuário. Passei por todos os departamentos desta empresa: criação
de modelos de página, personalização de websites com WordPress, gerenciamento
de afiliados, administrador de grupo no Facebook, líder de equipe, ajudei na criação
do manual de cultura da empresa, trabahei no controle da experiência do usuário
com pesquisas frequentes e ajudei no gerenciamento da equipe de designers.

3 Anos (projetos pessoais)
FLUTTER
1 Ano (projetos pessoais)
REACTJS
6 Meses (formações online)
VUEJS
6 Meses (formações online)

LIVROS RECÉM LIDOS
FAMILY DRIVEN FAITH
Autor: Voddie Baucham Jr.
LEARNING JAVASCRIPT DATA
STRUCTURES AND ALGORITHMS
Autor: Loiane Groner
THE ADVERSITY ADVANTAGE

Em 2014, atuei como front-end e web designer, na criação de landing pages e
websites para o departamento de marketing. Em 2015 continuei à trabalhar como
desenvolvedor front-end (para o departamento de marketing) e à produzir conteúdo
como documentação, tutoriais, vídeos para canal no YouTube e no suporte avançado
aos clientes quando o assunto era código. Em 2016 continuei à trabalhar como
desenvolvedor front-end (para o departamento de produto) e atuei como líder da
equipe por um tempo, com o principalmente objetivo de aprimorar a experiência do
usuário.
Em 2016 trabalhei como líder da equipe de designers e recebi um bom feedback
através de uma pesquisa anônima. Veja aqui o que meus colegas falaram sobre mim.
De 2017 até 2019 trabalhei apenas como desenvolvedor front-end, principalmente
em novos projetos e em duas startups que foram adquiridas pela empresa.
Compartilhei alguns desses projetos no meu canal no Youtube.
Tecnologias envolvidas: MVP, MVC, MVVM, Microsoft Azure, Scrum, Git GitHub
Trello, Asana, REST, SOA, Cloud, Digital Marketing, User Experience, Lean Startup,
Scrum, Adobe Photoshop, Angular, Angular Material, AngularJS, API Rest,
Bootstrap, Content marketing, CSS 3, Git, GitHub, HTeML 5, JavaScript, jQuery,
Npm, Team Lead, Typescript, WebApi, Webpack and WordPress.

RECONHECIMENTOS

Autor: Erik Weihenmayer and Paul Stoltz
PESQUISA 360
QUIET: THE POWER OF INTROVERTS

Em 2016 trabalhei como líder de equipe e recebi um bom feedback quando o RH

Autor: Susan Cain

fez uma pesquisa anônima 360. Veja aqui o que meus colegas falaram de mim.

RECOMENDAÇÕES
REDES SOCIAIS

KALINE MATTOS (Web Designer na Coolbet)
Excelente profissional, sempre fora da sua zona de conforto e à aprender coisas

twitter.com/raloliver

novas. Ele foi um mentor, um amigo, um confidente.
Uma pessoa incomum, sempre com um objetivo definido. Seus projetos sempre
saiam impecáveis e otimizados.

youtube.com/raloliver

github.com/raloliver

Faz muita falta trabalhar com ele e trocar experiencias.
LUCAS FABOSSI (Designer na LeadLovers)
O Israel é uma das pessoas mais fantásticas com quem já trabalhei. Está todo dia se
atualizando, compartilhando conhecimento e novidades. Pensa na equipe e na

linkedin/in/raloliver

empresa de forma honesta e altruísta. Não exita em testar, estando sempre pronto
pra pôr em prática as ideias e o conhecimento adquirido. Um profissional inspirador!

