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Rua: General Vitorino 254/301 
Porto Alegre/RS 

90.020-170 
Tel. Cel: (51) 99389-1522 
E-mail: sandrocarvalhor@gmail.com 

Brasileiro 
Casado 
45 anos 
Filhos: 1 

 
 

Objetivo: Atuar na área de Implantação, analista de suporte ou administrador de Redes, 
enriquecendo meus conhecimentos e contribuindo para o desenvolvimento da companhia, a 
geração de conhecimento e o cumprimento da missão da mesma. 

 

Qualificações Pessoais: 10 anos atuando na área de Analista de TI desenvolvendo soluções. 

Suporte aos usuários Internos e externos via Software de conexões remotas e controle dos 
chamados via sistema qualitor, ocomon... 

 
Experiência em suporte ao usuário final, solido conhecimento em implantação de sistema assim 
como ministrar treinamentos e capacitação, liderança de times internos e externos, com 
aplicação de técnicas de organização, administração do tempo e negociação, recrutamento e 
seleção de novos talentos para atendimento de novos contratos, planejar e controlar o quadro 
de colaboradores e a rotatividade da equipe durante os plantões aos finais de semana. Motivar 
a equipe, utilizando boas práticas definidas pelo RH da empresa. 

 
Soluções baseadas em ambiente Windows, Servidores, Linux e Capacidade em identificar 
problemas de conflito de Hardware e Software, assim como efetuar instalações de hardware e 
software 

 
Experiência Sólida em implantação de ERPs: Senior Rh, Sistema Apollo, Sisdia-Evo dealer 

 
Dinamismo para trabalho em equipe integrando time técnico de suporte ao cliente em suas 
dependências ou em laboratório 

 
 Desenvolvimento de Planos de ação estratégicos e operacionais; 
 Atendimento aos projetos de melhorias da área de IMC (Incident Management Center)  
Desenvolvimento de projetos internos visando a melhoria dos processos de suporte; 
 Visão estratégica com foco em soluções baseadas em desempenho de sistemas; 
 Foco em superação de metas; 
 Garantir a integridade e confidencialidade das informações sob seu gerenciamento e verificar 

ocorrências de infrações e/ou segurança; 

   Elaborar e manter os fluxos de atendimento de incidente. 
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Experiência Profissional: 

DELTA GESTÃO PUBLICA LTDA 11/05/2020 a 16/08/2022 

Função: Analista de Implantação 

Atividades realizadas: 
 

 Apresentações sobre funcionalidades e uso da plataforma.
 Interface com time de desenvolvimento de sistemas, para melhorias, customizações e 

correções nos sistemas.
 Apoiar tecnicamente o cliente durante a implantação e reportar a todos os envolvidos o 

status de suas atividades;
 Homologação
 Correções do sistema em migração.
 Parametrização e implantação de sistemas Cloud:  Compras, Contratos, Patrimônio, Frotas, 

Almoxarifado.
 

Carhouse Veículos LTDA 08/2015 a 10/2017  
Função: Analista de TI 

 
Atividades realizadas: 

 
 Sistema SISDIA-Evo: Atualizava e corrigia o sistema.
 Sistema Apollo: Atualizava e corrigia o sistema.
 Instalação e Configuração de sistema Senio RH.
 Catalogo de peças configurando e instalando.
 Impressoras de romaneio corrigindo via Linux
 Cuidava do sistema contábil assim como seus erros de importação do sped fiscal, Gia etc...

 

Grupo Savar - 09/2010 á 05/2015 
Função: Analista de TI 

 
Atividades realizadas: 

 

 Responsável por gerenciar e monitorar a segurança dos sistemas
 Administrador de redes em plataforma Microsoft Windows Server 2003/2008
 Cronogramas baseado em restrições de recursos aos usuários,
 Segurança na rede WI-FI;
 Controle e acesso de Redes, Cabeamento estruturado, Cabeamento CAT5 e 

CAT6 e conhecimentos ITIL
 Servidor de impressão (CUPS),
 Configuração de DNS, DHCP Server, VPN, AD, FIREWALL, SERVIDOR DE 

ARQUIVOS E APLICAÇÃO, VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, TCP/IP
 Instalação e suporte no sistema de ERPs
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 Módulo de acesso e ponto do Ronda da Senior.
 Monitoramento da rede e analise do trafego
 Configuração de Outlook;
 Configuração de estações de trabalho;
 Pesquisa de aplicativos de apoio na segurança da rede e dos sistemas.
 Instalação, configuração e suporte do Dealer sistema Tsystem.
 Instalação e configuração do sistema Shapeness.
 Implementação e suporte ao sistema Sisdia

Ftec Brasil Faculdade de Tecnologia - 03/2009 á 02/2010 
 

Função: Gerente de Unidade. 

Atividades realizadas: 
 

 Liderança de times internos e externos, com aplicação de técnicas de organização, 
administração do tempo e negociação. Gestão das equipes de suporte, recrutamento e 
seleção de novos talentos para atendimento de novos contratos. Responsável por criar 
os processos de implementação de TI na unidade;

 Organização nos laboratórios;
 Cronogramas baseado em restrições de recursos aos usuários;
 Segurança na rede WI-FI;
 Monitoramento da rede e analise do trafego;
 Suporte aos Professores e alunos;
 Alteração de senha e criação de usuários;
 Configuração de Outlook;
 Configuração de estações de trabalho;
 Pesquisa de aplicativos de apoio na segurança da rede e dos sistemas.

 
 
 
Formação: 

 

 Escolaridade
o Formação superior completa 

 Graduação
o Ciência da Computação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS 

(concluído em agosto/2010). 
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Cursos de Aperfeiçoamentos; 

 Escola SENAI – Curso de montagem, configuração de computadores (Software e 
Hardware);

 Escola Alcides Maya – Curso de instalação e configuração de switch e hubs;
 Escola Alcides Maya - Curso de Técnico de Informática;
 Sisnema Informática - Curso Linux Core Professional, concluído em junho/2011).
 Escola Michigan - Curso de língua inglesa.
 Certificado de ITIL 4 Foundation
 Symantec Endpoint Protection 12.1: Administration, - 02/2013



 
Referencias:  

 Christian Feustler Gerente de Ti Delta Gestão Pública. 


