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educação
desde 2014 Bacharelado em Ciência da Computação Instituto de Matemática e

Estatística–USP
Tema TCC: Aplicações de Programação Paralela e Distribuída em Algoritmos
de Arbitragem Financeira

2012–2013 Faculdade de História Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas–USP
Não concluída por motivos pessoais

2008-2010 Ensino Médio Colégio Etapa

experiências
2015–2017 Administrador de Redes Rede Linux

Nesse meio tempo, trabalhei com um time responsável por cuidar da
manutenção de uma rede de computadores (”Rede Linux”). Essa rede
de computadores é utilizada pelos estudantes de graduano Instituto de
Matemática e Estatí́stica da USP. Trabalhando lá, tive a chance de aprender
várias coisas, tais como o funcionamento de uma rede de computadores, e
assuntos derivados desse como a implementaou configurade serviços como
CUPS. Nossa funera manter aquela rede funcionando e implementar melho-
rias que pudessem tornar a experiência do usuário mais agradável, mas tam-
bém de ouvir as dúvidas de quem chegasse em nossa sala, resolvendo o seu
problema, ou sanando a sua dúvida. Foi minha primeira experiência profis-
sional, e certamente me trouxe livaliosissimas, não só de como funcionam
redes de computadores, mas como me comunicar e ajudar o próximo.

aplicações
2016 FCG --- Ferramenta de Controle de Gastos Website

Ferramenta de Controle de Gastos. Projeto Iniciado por iniciativa minha de
melhorar minhas habilidades em Ruby on Rails e AJAX

2016 Pet - Get Repositório Git
Projeto criado por ocasião de um trabalho acadêmico. Consiste numna
plataforma que busca facilitar a busca por serviços pet.

2016 Minera-Pipe Repositório Git)
Projeto criado por ocasião de um trabalho acadêmico. Ferramenta que pro-
porciona uma boa visualização de projetos de pesquisa
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bilingual
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Italiano em nível
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