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Ricardo Lopes

Desenvolvedor de Soluções e Estratégias Web
Porto Alegre, RS

Sou desenvolvedor de websites desde 98, com ampla experiência em projetos de diversos portes e para
diversas finalidades.
Possuo conhecimento forte em SEO com olhar clínico para identificar oportunidades e também planejar
competitivamente para obter resultados.
Articular formas de distribuição de conteúdo através de Redes Sociais e também sistemas de busca e de
indexação online. A disposição

+informações

 19 anos de experiência
 disponível para viagens

compartilhe

Experiências

O Café

Webmaster

Desenvolvi todo planejamento de estrutura para publicação de conteúdo do O Café e depois readaptei o
website para uma estrutura Multi Site que é a que atuamos hoje.

Semac Odonto

Desenvolvedor Web

Desenvolvimento de sistema de gerenciamento de conteúdo com área restrita para alunos e
professores do curso.

Estilo RS

Webmaster

Criação e gerenciamento de Portal. Administrador de sistemas e de servidores.

Educações
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2 º Grau . Supletivo

Alfamídia

ASP . Drumbeat 2000

Alfamídia

Dreamweaver . Dreamweaver Macromedia

Idiomas

Português

. nativo ou fluente

Inglês

. nativo ou fluente

Habilidades

Atendimento

Briefing

Negócios

Comunicação Escrita

Acompanhamento dos Projetos

Foco em Resultados

Elaboração de Propostas

Gestão de Clientes

Condução de Reuniões

Comunicação Verbal

Estrategista

Comunicação Digital

SEO

PHP

Wordpress
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