Alan Evangelista
Desenvolvedor - Advergames -Interatividades
 São Paulo, SE
procurando por: tempo integral, meio período, freela

Portifolio

+informações

http://alanevangdev.herokuapp.com/

 9 anos de experiência
 disponível para relocação

Desenvolvimento de experiências interativas /
programação de interfaces e jogos interativos para
soluções mobile e realidade virtual.
Action Script / JavaScript /node.js Desenvolvimentos de projetos interativos : Games
corporativos,
Advergames, realidade aumentada, realidade virtual
(Vr oculos), arduino, kinect.
entre em contato com alan
email: alan1982br@gmail.com
cel: 11 968436661
whatsapp: 11 982049111

 disponível para viagens

experiências

educações

desenvolvedor freelancer

escola tecnica vereador antonico sampaio 1998 . 2002

Abril 2015

Tecnólogo . Tecnico em Informática processamento de dados

Programador
Action Script / JavaScript /node.js - Desenvolvimentos de
projetos interativos : Games corporativos,
Advergames, realidade aumentada, realidade virtual (Vr oculos),

eng dtp e multimídia 2008 . 2009

arduino, kinect.

Formação . Action Script 3.0 Formação Adobe

maxexperience

Janeiro 2013 . Abril 2015

Desenvolvedor
Desenvolvedor de projetos interativos envolvendo treinamentos
corporativos, games educativos, games motivacionais e
aplicativos para eventos corporativos.
Realidade aumenta / Kinect /
Action Sript / Java Script / Html / Unity3d /Mysql /PHP

canoar rafting

Agosto 2010 . Setembro 2012

programador
Desenvolvimento de web sites, portais, e-commerce, Hot Site,
gerenciadores de Conteúdo utilizando , banco de dados Sql
Server

tela mágica produções

Junho 2009 . Fevereiro 2010

Desenvolvedor de mídia / Editor de Video /
Animações
Desenvolvimento de animações interativas, vinhetas, videos
promocionais, edição de video, montion graphics

assecomp informatica

Junho 2006 . Março 2009

Programador
Desenvolvimento de web sites, portais, e-commerce, Intranet,
Extranet, Hot Site, gerenciadores de Conteúdo utilizando PHP,
MySQL, HTML, Flex. Flash(as3)

habilidades

links

Adobe Flash

https://www.youtube.com/watch?v=tdpdor-u82q

         

Puzzle 1 - YouTube

ActionScript

Puzzle 1

         

Desenvolvimento de Games

https://www.youtube.com/watch?v=rkxbp6hlpg8&t=3s

Game Vitapoli

        

Mysql
       

Node.js

https://www.youtube.com/watch?v=qvnx1amlsd4

jogo memoria - YouTube
jogo memoria

     
https://www.youtube.com/watch?v=eu5opvq4vmo

Photoshop

Game 3

    

Kinect
       

PhoneGap

https://www.youtube.com/watch?v=kc-ia8rbbke

Tela 1
Tela 1

    

Arduino
     

Javascript / JS
     

PHP
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