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Rômulo Lima de Oliveira

Produtor/Desenvolvedor de Jogos
Campus do CTA - São José dos Campos, SP

Trabalho com desenvolvimento de software há 12 anos e há 7 ano trabalho, no meu tempo livre, com
desenvolvimento de jogos utilizando C# no motor de jogos Unity3D , além de gerenciar times de freelancers
para produção dos jogos. Meus trabalhos podem ser encontrados nos links abaixo.

+informações

 10 anos de experiência
 possui carteira de motorista
 disponível para relocação
 disponível para viagens

entre em contato com rômulo

(12) 988086730 ( Whatsapp )
(12) 39474598
romulolink@gmail.com
contact@overactiongamestudio.com
@romulolink

compartilhe

Experiências

Freelancer

Junho 2015 . Março 2016

Desenvolvedor Web

Desenvolvimento de uma aplicação de gestão escolar usando o Framework PHP Yii2. Também foi feita
uma implementação de um Webservice utilizando API Rest para integrar com aplicações Mobile.

Trabalho academico

Março 2015 . Junho 2015

Desenvolvedor Frontend Android

Realizei a implantação do frontend do aplicativo Cidade iluminada usando Android Studio. O aplicativo
está disponível na Play Store.
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Projeto no Github: 

https://github.com/CidadeIluminada/TCMCidadeIluminada

Projeto Pessoal

Abril 2021

The Gorcs' Forge

Realizei a produção/programação do jogo The Gorcs' Forge que atualmente está disponível na Steam,
Google Play e Apple Store.

Projeto Pessoal

Janeiro 2016 - atual

Caapora Adventure - The Ojibe's Revenge

Desenvolvimento de um RPG inspirado na franquia Zelda com elementos do folclore brasileiro utilizando
Unity3D, C# e Blender. Iniciei a implementação de multiplayer usando a sincronização de posição
usando Socket.io, porém como o multiplayer foi retirado do escopo do projeto esta funcionalidade foi
descontinuada. Para o desenvolvimento do projeto contem com a colaboração de 5 profissionais nas
diversas áreas tecnicas que envolvem o desenvolvimento de jogos. Atualmente o jogo está publicado
em Early Access na Steam, Google Play e App Store.

Instituto de Aeronática e Espaço

Março 2011 - atual

Analista Desenvolvedor PHP

Realizei análise, desenvolvimento e testes de sistemas Web e Integração de API com Tecnologias
frontend.

Projeto Pessoal

Janeiro 2022 . Junho 2022

Island Idle RPG

Realizei a produção/programação do jogo Island Idle RPG que atualmente está disponível na Steam

Educação

IBTA

2012 . 2015

. Ciência da Computação

Idioma

Inglês

. intermediário

Prêmio



Seleção Oficial SBGames Recife 2020

. Novembro de 2020

O jogo Caapora Adventure foi selecionado para finalista na categoria jogos profissionais da SBGames
2020.

Habilidades

Photoshop

Banco de Dados

Git

Modelagem 3D

Javascript / JS

Unity3D

C#

Desenvolvimento Android

MVC

Modelagem de Banco de Dados

Criação de API Rest

PHP

MEAN Stack

Yii2 Framework

SOLID Principles

Joomla

Usabilidade

Gestão de Pessoas

Links

http://www.overactiongamestudio.com

Rômulo Lima - Portfólio

https://www.linkedin.com/in/r%C3%B4mulo-lima-o-06132733/

Linkedin

https://www.instagram.com/overactiongamestudio/

Instagram

https://store.steampowered.com/app/1427620/Caapora_Adventure__Ojibes_Revenge/

Caapora Adventure - Ojibe's Revenge on Steam

Explore a beautiful world inspired by Amazon rainforest with many secrets, puzzles and creatures from
myths and legends from Brazilian Folklore...
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https://store.steampowered.com/curator/39988897

Steam Curator: Overaction Game Studio

https://store.steampowered.com/app/1564450/The_Gorcs_Forge/

The Gorcs' Forge on Steam

Amid the news of the returning Tronraneren dwarves and the imminence of a new war, take the role of
Zrurk, leader of the Gorcs - experts in the art of forging - and manage the workforce, inputs, capital,
other resources and help provide all the equipment and weaponry needed to defeat the dwarf army!

https://sketchfab.com/overactiongamestudio

Sketchfab - 3D Game Assets

View the profile and 3D models by Overaction Game Studio (@overactiongamestudio). An indie game
studio that creates cartoon low poly art and adventure games.

https://store.steampowered.com/app/2023810/Island_Idle_RPG/

Island Idle RPG on Steam

Lead the Balgairs - mercenaries creatures and experts in the art of hard working - manage the
workforce, inputs, capital, other resources and help provide all the equipment and weaponry needed to
defeat bosses in distant Dungeons
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