
CONTATO Rua São Benedito, 940 - Ap 402 /
Jardim do Salso
91410-410 - Porto Alegre / RS
Brasil

Email:  me@maikoengelke.com
Site:  http://maikoengelke.com

Telefone:  (51) 99167-2755

OBJETIVO Busco aprimorar minhas abilidades e conhecimentos com novas experiências e desafios,
participando ativamente do projetos aos quais sou envolvido, sou pró ativo como membro
de time e sempre almejo resutados com eficiência e qualidade.

Embora eu meu foque seja normalmente desenvolvimento, meu objetivo é sempre o
resultado que satisfaça o cliente, entendendo o que ele quer e precisa, acima do que ele
necessariamente pede, pois este normalmente peca em detalhes menores embora ainda
importantes para ambos os lados.

Isso é o resultado de minhas experiências com os times dos quais eu fiz parte, não gosto da
idéia de fazer algo sabendo que não irá solucionar o problema em primeiro lugar, e gosto de
prevenir problemas no presente pra evitar um efeito bola de neve no futuro.

É claro, eu entendo que o ideal nem sempre é a realidade, e entendo que por conta de
problemas como falta de tempo, recursos ou mesmo necessidade de urgência, o mais rápido
vai acabar sendo usado, mas é essa experiência que me dá a eficência em criar uma solução
de bom custo/benefício a longo prazo em menor tempo, embora eu possa não ter a solução
adequada para todo tipo de problema.

EXPERIÊNCIA Grupo L&S / Liberta Investimentos Abr 2019 — Atual

CWI Software Aug 2017 — Abr 2019

LCG IT Services Fev 2013 — Jul 2017

Programador Full Stack
Manutenção e desenvolvimento de Sistemas Internos, além de eCommerce customizado,
websites e serviços relacionados.

Trabalho é primariamente com PHP usando Framework Laravel, também algum NodeJS
usando Frameworks Express ou Common JS, e Typescript 
Front-end envolve manutenção com Vanilla JS, Angular JS (com e sem coffescript), e
ReactJS.
Trabalhei com Git, Docker, APIs para Google (Youtube), Microsoft Teams, AWS (Lambda),
Serverless Framework, manipulação automatizada de arquivos em geral (panilhas, marcas
d'água, manipulação de imagens, etc), o que vier.

Meu trabalho é focado primairamente em back-end, but também faço o ocasional front-end
para coisas pequenas.

Desenvolvedor PHP
Outsourcing para empresa Getnet
Desenvolvimento de "interface" em PHP usando tecnologia Zend Framework 1 com
comunicação com servidor via SOAP
-----
Projeto GrupoA
PHP Framework Symphony, Javascript, PostgreSQL

Desenvolvedor Full Stack
Apesar de voltado à desenvolvimento back-end, também recebo responsabilidades
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Freelance Set 2012 — Fev 2013

CR Sistemas e Web Jul 2010 — Jul 2012

relacionadas a front-end de módulos mais dinâmicos, além de criação de módulos para
outras funcionalidades, como Google Maps, sistemas de pagamento, etc.

Linguagens de programação utilizadas são PHP (Framework CodeIgniter 2) e MySQL, e
em front-end,  Javascript (principalmente puro).

Desenvolvedor Full Stack
Programação Web em Front/Back-ends usando PHP, HTML5, CSS3, Javascript, e APIs,
como Twitter, Google Maps, Paypal, entre outros.

Desenvolvedor Full Stack
Front-end e Back-end de websites e sistemas web (HTML, CSS, PHP, JavaScript).
Responsável por ter incentivado e adotado novas metodologias para melhorar a qualidade
do trabalho
Experiência com framework CodeIgniter.

QUALIFICAÇÕES Inglês Fluente (Leitura/Escrita/Escuta. Não possuo muita experiência em fala);
Conhecimento básico em C/C++ e Java (Faculdade);
Experiência com NodeJS e Typescript, Python.
Conhecimento em MVC e Orientação a Objetos;
Conhecimento em edição de imagens ( Photoshop  ) Intermediário, Modelagem 3D
Básico

Curso de Computação Gráfica e Criação de Jogos, Sheffer Informática, Novo
Hamburgo - RS, 2005 ~ 2006;
Curso Webdesigner, SENAC, Taquara - RS, 2006;
Curso Blender 3D, FACCAT, Taquara - RS, 2011.

TECNOLOGIAS PHP: Code Igniter 2, FuelPHP, ZEND Framework 1, Symphony, Laravel
Javascript: Vanilla (Frontend), Jquery, NodeJS, IONIC, AngularJS, Angular
SQL: MySQL, PostgreSQL
Hardware: Montagem e manutenção/upgrade de computadores, Redes
Internas, Raspberry Pi

Estudei também C, C++, Java em faculdade/curso, mas não tenho experiência profissional
nestes casos.

EDUCAÇÃO Sistemas de Informação Jan 2014 — Dez 2014

Sistemas de Informação Ago 2010 — Jun 2012

Técnico em Informática Fev 2010 — Dez 2011

UNISINOS
Transferência do curso FACCAT.
Total de 37 matérias aprovadas.

FACCAT
Transferência de curso da Unisinos.
27 matérias aprovadas.

FURG (Universidade Federal de Rio Grande)
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Tecnólogo em Entretenimento e
Criação de Jogos Digitais

Fev 2007 — Dez 2008

Técnico em Eletrônica Fev 2004 — Nov 2005

UNISINOS
Curso transferido para FACCAT

CIMOL (Escola Estadual Monteiro Lobato)
Incompleto (3 semestres)

INTERESSES Embora eu tenha experiência tanto em Back-end quanto em Front-end, possuo um perfil
mais lógico e funcional, me adequando melhor em tarefas relacionadas com automação e
interatividade do que com tarefas artísticas/design, por isso tenho perfil mais forte em
back-end, pois é onde normalmente se encontram esses tipos de regras.

Gosto de criar "coisas interessantes" ou diferentes, e de poder utilizar novas ferramentas,
metodologias e tecnologias para chegar ao objetivo. Boas idéias devem ser mantidas e
executadas, se não agora, que fiquem em mente para o futuro.

Maiko Gabriel Kinzel Engelke 3


	Maiko Gabriel Kinzel Engelke
	CONTATO
	OBJETIVO
	EXPERIÊNCIA
	Grupo L&S / Liberta InvestimentosAbr 2019 — Atual
	CWI SoftwareAug 2017 — Abr 2019
	LCG IT ServicesFev 2013 — Jul 2017
	FreelanceSet 2012 — Fev 2013
	CR Sistemas e WebJul 2010 — Jul 2012

	QUALIFICAÇÕES
	TECNOLOGIAS
	EDUCAÇÃO
	Sistemas de InformaçãoJan 2014 — Dez 2014
	Sistemas de InformaçãoAgo 2010 — Jun 2012
	Técnico em InformáticaFev 2010 — Dez 2011
	Tecnólogo em Entretenimento e Criação de Jogos DigitaisFev 2007 — Dez 2008
	Técnico em EletrônicaFev 2004 — Nov 2005

	INTERESSES


