Contato
(41) 99717-0814 (Mobile)
adriano.stankewicz@gmail.co
m

www.linkedin.com/in/adrianostankewicz (LinkedIn)
github.com/adrianostankewicz
(Portfolio)
adriano.stankewicz.com.br/
(Personal)

Principais competências
Java
C#
Microsoft Excel

Languages
Português (Native or Bilingual)
Inglês (Professional Working)

Certifications
Mindset Empreendedor
Bootstrap Builder
JPA e Hibernate além do básico um projeto completo

Adriano Stankewicz
Full Stack Developer
Curitiba

Experiência
LotoMaisFácil
Full Stack Developer

setembro de 2019 - outubro de 2021 (2 anos 2 meses)
Curitiba, Paraná, Brasil
Análise e desenvolvimento de sistemas de e-commerce e gestão de
operações, e plataforma de assinaturas para geração de estatísticas e
combinações matemáticas. Tecnologias:
Backend: Java, PHP e MySQL;
Frontend: HTML, CSS, Javascript;
Frameworks: SpringSecurity, JSF, JPA, Bootstrap, Jquery;
CI/CD pipeline com GitHub Actions e Heroku CLI.

Officer S/A
7 anos 5 meses

Analista de Logística

Ambiente Local com Docker

abril de 2017 - agosto de 2019 (2 anos 5 meses)
Curitiba Area, Brazil

Laravel Developer

Responsável pelas atividades referentes ao centro de distribuição, como
recebimento e expedição de produtos acabados, logística reversa e
armazenagem em conjunto com o Operador Logístico.

Analista de Inventário

abril de 2012 - abril de 2017 (5 anos 1 mês)
Curitiba Area, Brazil
Responsável pela gestão do estoque e atividades relacionadas ao centro de
distribuição. Planejamento e execução de inventários periódicos em conjunto
com o Operador Logístico; auditoria de processos internos: curva ABC,
reabastecimento de picking, aging de produtos em estoque, batimento de
notas fiscais de entradas e saídas entre ERP e WMS, garantindo a qualidade
dos serviços logísticos prestados ao cliente final e nível de SLA contratado do
Operador Logístico; auxílio na tomada de decisões do nível tático, estratégico
e áreas correlatas, com elaboração de relatórios operacionais e níveis de
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serviço; análise de não conformidades ou dúvidas registradas pelos clientes
ou fornecedores referentes a logística.

Metropolitan Logística Comercial Ltda
Assistente de Logística

junho de 2009 - abril de 2012 (2 anos 11 meses)
São José dos Pinhais, Paraná, Brasil
Responsável pela logística reversa e setor de qualidade dos serviços
prestados ao cliente. Líder do setor, responsável pela equipe de 4
colaboradores. Agendamento e auditoria de triagens realizadas por terceiros;
emissão de notas fiscais para envio de produtos ao fornecedor, como troca ou
em garantia; recebimento e conferência de produtos consertados e processos
de DOA; inventário cíclico e rotativo do estoque de logística reversa; auxílio
na tomada de decisões do nível tático e estratégico, com elaboração de
indicadores operacionais e nível de serviço; suporte a sistemas desenvolvidos
em VBA e Access (Microsoft Office), utilizados no gerenciamento da operação
logística em rotinas não implementadas no WMS.

Fast Shop
Auxiliar Administrativo

agosto de 2007 - junho de 2009 (1 ano 11 meses)
Responsável pela logística reversa da filial. Principais atividades: gestão
de estoque, planejamento e execução de inventários rotativos, participação
nos inventários gerais da filial, gestão de documentos (laudos técnicos e
notas fiscais), agendamento de consertos de produtos em conjunto com as
assistências técnicas, devolução de produtos ao fornecedor, atendimento ao
cliente.

Formação acadêmica
Universidade Positivo
Técnologo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de
Informação · (2010 - 2013)

Page 2 of 2

