Alex Koti
Frontend e plugin/temas para WordPress
 Santo Amaro - São Paulo, SP
procurando por: tempo integral, meio período, freela

12 anos de experiência com internet, sendo os 8

+informações

últimos como freelancer fulltime. Desde o início
trabalhando com frontend(html, css e js) e a partir de
2008, com WordPress, a partir de 2015 com
WooCommerce.
Longa experiência na customização do
WordPress/WooCommerce, criação de plugins e
painéis administrativos personalizados. Criação de
temas completos.
18 anos de experiência com Photoshop.

 12 anos de experiência

entre em contato com alex
email/hangouts: alexkoti@gmail.com
skype: alexkoti
github: https://github.com/alexkoti/

 disponível para relocação
 disponível para viagens

experiências

educações

projetos freelancer

universidade estadual paulista júlio de mesquita filho

Janeiro 2008 . Dezembro 2017

Bacharelado . Artes Visuais

frontend e backend
Projetos realizados como freelancer:
http://alexkoti.com/curriculo/projetos-realizados/

Trabalho de conclusão de curso: H. P. Lovecraft e a produção visual
contemporânea - cópia online do trabalho de conclusão de curso:
https://drive.google.com/file/d/0Bx7qCfnTsad5MGozcUZUMzRzamM/edit?
usp=sharing&hc_location=ufi

- html
- css, sass, less, bootstrap
- javascript, jquery
- php, wordpress, mysql
- integrações com apis rest/json

jt farma

Janeiro 2009 - atual

Programmer
Responsável pela programação de sites exclusivamente em
WordPress. Frontend HTML, CSS e javascript.

excelsior comic shop

Setembro 2015 - atual

Desenvolvedor Full Stack
Programação PHP, HTML, CSS e javascript para o site da loja.
Design de embalagens.
Criação de plugin auxiliar para cadastro especial de produtos em
lote, ferramenta de download de dados em csv.

alex koti webstandards

Dezembro 2008 - atual

Freelancer Fulltime
Desenvolvimento de sites utilizando o WordPress como
framework. Produção de temas, criação e personalização de
plugins.

xlab

Agosto 2008 . Novembro 2008

frontend
vinil design

Fevereiro 2005 . Setembro 2008

webstandards
foto paulo

Março 2002 . Maio 2002

Operador de Computação Gráfica
- restauração digital de fotos
- tratamento e correção de cores em fotos digitais
- preparação de fotos digitais para impressão
- montagem de cartões comemorativos

2006 . 2012

carlos de campos 1996 . 1999

Técnico . Design Gráfico

idioma
inglês . básico

habilidades
Wordpress
        

HTML
        

CSS
       

Jquery
      

JavaScript
      

Adobe Photoshop
       

links
http://alexkoti.com

Portfolio
https://github.com/alexkoti/

GitHub
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