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HISTÓRICO DE TRABALHO
Resumo de experiências relacionadas a
desenvolvimento web
Fullstack developer
Universo DOC | Junho de 2020 - Presente

Em Junho de 2020 iniciei em um desafio junto
com a Universo DOC. Após passar os últimos 3
anos focado em agilidade, resgatei o interesse em
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desenvolvimento que sempre esteve presente no
meu dia a dia. Responsável pelo desenvolvimento,
evolução e manutenção do portal universo DOC,
além disso, desenvolvemos projetos internos para
clientes e manutenção do portal.

Tales Henrique, 33 anos e desenvolvedor
web desde 2011. Durante esses anos
como desenvolvedor front-end e backend, tive a oportunidade de me
desenvolver como líder de times. Além
de conseguir lidar com fluxo de trabalho
acelerado, através dessas oportunidades,
estudei metodologias ágeis, afim de
encontrar melhores formas de trabalhar
para otimizar o tempo e o resultado das
entregas. Através disso, tive a
oportunidade de trabalhar como agilista
entre 2017 a 2021

SCRUM MASTER | Front-end Developer
OKN Group | Junho de 2016 - Julho de 2018

Em 2016 me juntei ao time da OKNGroup (Antiga
agencia OKN) para trabalhar com
desenvolvimento de equipe e gerenciamento de
projetos, afim de implementar metodologias
agéis, ensinando seus princípios e rotinas para as
equipes de desenvolvimento. Além disso continuei
tocando projetos de desenvolvimento em frontend e trabalhando analise de SEO, todos os
projetos nesse período eram desenvolvidos em
wordpress.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS
Desenvolvimento de software

Especialista Wordpress | ANALISTA SEO

Documentação de projetos

Freelancer | Abril de 2015 - Junho de 2016

Análise de modelos de negócios

Após trabalhar em diversos projetos em agências,

Resolução de problemas

voltei a trabalhar como freelancer e administrar

Teste de qualidade
Design inteligente
Pesquisa e treinamento de usuários

CONTATO
Email: webtailss@gmail.com
Telefone: +55 (11) 97012-3941
Linkedin: www.linkedin.com/in/taleshenriquesilva/

meus próprios projetos e buscar novos desafios.
Nesse período me tornei especialista wordpress
com mais de 20 projetos concluídos.
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FRONT-END DEVELOPER
Agência OKN | Março de 2013 - Abril de 2015

Em 2013 trabalhei na Agência OKN com
desenvolvimento front-end e nesse período
comecei a me aprofundar com projetos em
Wordpress e com o dia a dia de uma agência,
adquirindo também experiência com SEO e
otimização de sites.
Nesse período tive uma breve passagem na
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Agência Orange 5 onde passei por uma imersão

em SEO e Análise de métricas, direcionando o
meu foco em sites otimizados a SEO para
Wordpress.

CURSOS COMPLEMENTARES

HISTÓRICO ACADÊMICO

Agile Project Management

Análise e desenvolvimento de Sistemas

Gestão de Equipes Remotas

Faculdade Impacta Tecnologia - Primeiro
Semestre 2011

Projetos ágeis com SCRUM
Learn JIRA with real-world examples
Scrum Fundamentals Certified
Formação em Gerenciamento de

Gestão Financeira
Fundação Getulio Vargas - Em andamento

Projetos
Planejamento e Gestão de Projetos
Fundamentos do Scrum

Informações complementares

Ferramenta para gestão de riscos.

Inglês intermediário em conversação e leitura

Curso intensivo de Liderança.

Analista SEO Especialista Wordpress

Curso intensivo de Negociação.

Experiência com métricas ágeis ( gráficos

Curso intensivo de Produtividade
Curso de GTD (Getting Thinks Done) técnica de produtividade pessoal

burndown, burnup, Sprint velocity, monte
Carlo, etc)
Conhecimento em processo de UX e UI
Experiência com PBB (product backlog
building)

Experiência tecnológica
HTML, CSS, Javascript (avançado)
Ecossistema Wordpress (avançado)
Php, Mysql, Node (intermediário)
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Git, Git Flow (básico)
React, Vue, Typescript, NextJs (intermediário)

