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� caian.org
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� Formação

Universidade Anhembi Morumbi 2015 – 2018
Bacharelado em Sistemas de Informação São Paulo, SP

� Competências

Programação Python, JavaScript, TypeScript, Go, Shell Script
Banco de dados PostgreSQL, MongoDB, Redis
Nuvem AWS – Lambda, EC2, ECS, ECR, S3, IAM, CloudFront
Automação Terraform, Packer, Ansible, Docker, Docker Compose, GitLab-CI, GitHub Actions
Outros (sem experiência) Compiladores e parsers personalizados, C++ para RP2040, LATEX, Cloudflare Workers

� Experiência

MZ Group Jun. 2022 – Hoje
Desenvolvedor backend sênior & membro do staff Remoto
∠ Mentorei desenvolvedores em questões arquiteturais e problemas relacionados ao código
∠ Liderei o projeto e implementação do Terraform, reduzindo drasticamente o tempo de provisionamento
∠ Reduzi custos da AWS migrando serviços para Lambda e minimizando recursos superalocados no ECS
∠ Trabalhei com outros membros do staff para pesquisar, avaliar e implementar novas tecnologias

MZ Group Nov. 2019 – Mai. 2022
Desenvolvedor backend pleno Modelo híbrido
∠ Participei da migração dos dados, schema e queries de SQL Server para MongoDB
∠ Projetei e desenvolvi um sistema baseado em microserviços para coleta (webscraping) e ingestão de dados
∠ Manti bases de código legado de APIs REST e workers baseados em filas usados por nossos produtos
∠ Auxiliei em vários esforços para melhorar a qualidade do código, cobertura de testes e tempo de build

HVAR Consulting Mai. 2019 – Out. 2019
Desenvolvedor de chatbots São Paulo, SP
∠ Encontrei clientes para entender e elaborar as interações esperadas entre o chatbot e os usuários
∠ Desenvolvi modelos e fluxos de conversação usando serviços de IA – DialogFlow, Azure LUIS e IBM Watson
∠ Entreguei projetos completos e POCs, incluindo o backend, testes de integração e métricas de uso
∠ Acompanhei o pós-implantação a fim de melhorar a experiência do usuário e o desempenho dos chatbots

Rivendel Tecnologia Fev. 2018 – Abr. 2019
Desenvolvedor de infraestrutura São Paulo, SP
∠ Desenvolvi scripts e ferramentas internas para simplificar a monitoração e detecção de anomalias
∠ Auxiliei clientes na migração de suas infraestruturas on-premise para soluções baseadas em nuvem
∠ Entreguei avaliações de segurança e estratégias de otimização de custos para clientes na AWS
∠ Automatizei rotinas de manutenção repetitivas dos clientes usando funções serverless e tarefas agendadas
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