Curriculum Vitae
Rogério Pritzke
Casado, Brasileiro, 39 anos, natural de Taguatinga-DF
Residência: Moro no Guará 2 - DF
E-mail: rogeriopri@gmail.com
Telefone para contato: (61) 9283-5172
Objetivos profissionais
Atuar como Freelancer, desenvolvendo sistemas web e sites para a Internet.
Competências e Habilidades
Experiência de 18 anos atuando na área da Tecnologia da Informação, realizando atividades como Analista de
Sistemas, Analista Desenvolvedor e WebDesigner.
Experiência profissional

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA desde 03/2013 até o momento (Servidor Público)
Cargo: Analista de Tecnologia de Informação - Responsável pelo setor de tecnologia da Biblioteca Central da UNB,
atuando na administração e manutenção dos servidores e sistemas da Biblioteca.
Outras atividades desempenhadas:
- Administração dos serviços da Biblioteca nos servidores Linux;
- Criação do novo site da Biblioteca usando o sistema de CMS Wordpress;
- Criação da Intranet da Biblioteca usando o sistema para criação de Intranets Sharepoint;
- Manutenção dos sites em PHP, OJS – SEER e SOAC;
- Criação do sistema SETEDI para envio de trabalhados acadêmicos ao Serviço de Gerenciamento da Informação
Digital - GID;
- Administração dos usuários por meio do sistema Active Directory, da Microsoft.
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO (MARISTA) - desde 01/2007 até 03/2013
Cargo: Analista de Sistemas Sênior: de 2008 a 2013 - Análise de processos, levantamento de requisitos, desenho
de fluxogramas e implantação de Workflows.
Cargo: Analista de Sistemas Pleno: de 2007 a 2008 - Manutenção e suporte a vários sistemas de gestão escolar
sistema ERP e responsável pelo gerenciamento/manutenção de servidores web.
Outras atividades desempenhadas:
- Responsável pelo redesenho do portal de serviços da instituição com a implantação de novas funcionalidades,
gerando aumento no número de acessos ao mesmo e consequentemente maior retenção dos clientes;
- Coordenação do projeto do novo Portal Institucional da instituição, gerando maior retenção dos usuários e
aumentando a participação da instituição no mercado;
- Responsável pela implantação da Intranet na instituição utilizando o sistema SharePoint Server 2007, a fim de
viabilizar a colaboração, compartilhamento de arquivos e disponibilização de conteúdos, além de desenvolvimento
de aplicativos dentro da sua API;
- Análise e especificação do projeto do Gerenciador de Projetos do IMS - Instituto Marista de Solidariedade,
entrevistas com usuários e desenvolvimento de várias funções do sistema;
- Levantamento de processos, desenho de fluxogramas e implantação de Workflows no software RM Agilis, além de
suporte e manutenção nos sistema de da área WEB (Portal ClassisNet), educacional (RM ClassisNet) e de recursos
humanos(RM Labore) dos sistemas de ERP da RM sistemas/TOTVS;
- Instalação, desenvolvimento de funcionalidades e manutenção do software de ensino à distância Moodle;

- Instalação e manutenção de sites no ambiente NLB (Cluster) da Microsoft;
- Desenvolvimento de relatórios via ferramentas OLAP no Microsoft SQL Server 2005/2008;
- Desenvolvimento de vários sistemas internos por meio da suíte Visual Studio 2008/2010 (C#);
- Manutenção dos sistemas legados desenvolvidos nas linguagens ASP e PHP.
BRASIL TELECOM - desde 01/2006 a 02/01/2007
Cargo: Analista de Sistemas Pleno - Responsável pela manutenção e suporte a vários sistemas de gestão
empresarial.
- Análise e especificação de novas funcionalidades para os sistemas existentes.
- Responsável pela supervisão do trabalho produzido pelos núcleos técnicos de desenvolvimento de sistemas
(SLA/SLM), através do AR System (Remedy);
- Responsável por manter a documentação dos diversos sistemas devidamente atualizados (PVCS);
- Correção/manutenção de funcionalidades nos sistema existentes em ASP, Visual Basic, Java e .Net (C#);
- Desenvolvimento de novas rotinas para os sistemas existentes;
- Desenvolvimento de relatórios gerenciais e aplicativos front-end para o banco de dados Oracle.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO BRASIL (CHECK CHECK) - 05/2001 a 01/2006
Cargo: Analista desenvolvedor, atuando nas áreas de franquias, comercial e consultas, desenvolvendo sistemas nas
linguagens DotNet (C#), ASP, Visual Basic e Java (JSP).
- Criação de estratégias de fidelização, desenvolvimento de sistemas de auto atendimento e de venda de produtos
pelo site institucional;
- Manutenção nos sistemas existentes em Visual Basic e Java;
- Desenvolvimento de relatórios e layouts de carta aviso de restrição comercial no Crystal Reports 6.0 e Boletos
bancários online utilizando Crystal Reports 9.2 (.Net);
- Desenvolvimento de aplicativos front-end para o banco de dados SQL 2000;
- Desenvolvimento do site institucional e sites do grupo quatropar.
Formação Acadêmica
Pós Graduado em Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos com Orientação a Objetos - Concluído em 2008 Pela
UNB;
Graduado em Bacharelado em Sistemas de Informação - Concluído em 2004 pela Faculdade Alvorada.
Idiomas
- Inglês - Nível intermediário (aprendizado autodidata);
- Espanhol - Nível básico (aprendizado autodidata).
Informações adicionais
- Softwares mais utilizados: Visual Studio 2008, Sharepoint Designer, Suite Office, Dreamweaver, Fireworks,
Photoshop, Corel Draw e Flash;
- Conhecimento de suporte e configuração de servidores WEB Windows(IIS) e Linux (Apache, TomCat);
- WebDesigner com vários projetos realizados na área, possuindo vasto portfólio.

