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Joubert Assis

DevOps, evangelista da comunidade Open Source, amo tanto
programar quanto gerenciar servidores
Belo Horizonte, MG

procurando por: meio período, freela

Sou um profissional dedicado, que buscar criar estruturas, sistemas organizacionais e gerenciáveis de
acordo com a necessidade da corporação, sempre busco novos conhecimentos e procuro converte-los em
resultados. Tenho prazer em testar e implantar novas tecnologias, aprender com os erros e tirar
ensinamentos para o futuro profissional e pessoal.

+informações

 8 anos de experiência
 possui carteira de motorista

entre em contato com joubert

E-mail: eu+trampos-co@redrat.com.br
Celular: (31) 98806-9427

compartilhe

Experiências

Vector Internet

Fevereiro 2014 - atual

Gerente de TI - DevOps

Gestão e monitoramento de todo capital tecnológico da empresa e agregados no escritório e os
serviços providos aos clientes. Concepção, criação e elaboração da nova estrutura de serviço da
empresa para prover os sites e sistemas dos clientes de forma redundante usando serviços de proxy
reverso, load balancing, firewall, failover, web farm, replicação de banco de dados, backup em dois
níveis, dentre outros. Gestão da equipe de desenvolvimento, equipe de produção e equipe de suporte.
Participação nos processos para elaboração de novos serviços aos clientes. Proatividade na
apresentação de soluções para os problemas cotidianos por meio de reuniões ou debates com os
funcionários.

Mayer Sistemas

Agosto 2013 . Fevereiro 2014
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Arquiteto de Software

Elaboração, planejamento, desenvolvimento e implementação do sistema de rastreamento veicular e
ERP provido pela empresa aos clientes. Gestão do fluxo do processo de suporte aos clientes e serviços
de web, banco de dados, DNS, servidores Linux e PABX.

IGTI - Instituto de Gestão em TI

Fevereiro 2013 . Agosto 2013

Arquiteto de Software

Elaboração, planejamento e implementação do desenvolvimento do novo sistema acadêmico da
instituição por meio de diagramas, mapas mentais, modelos de domínio e DER.

Vector Internet

Junho 2011 . Fevereiro 2013

Programador PHP Junior

Suporte aos sistemas da empresa, levantamento de requisitos, criação de diagramas da UML, em
especial caso de uso e classes, codificação de diagramas da UML em linguagem PHP orientado a
objetos e usando a arquitetura MVC, programação com jQuery. Criação e gestão de banco de dados a
ser usado pelos sistemas. Elaboração de novas soluções para o cotidiano administrativo e operacional
da empresa. Gestão dos servidores e das tecnologias agregadas, sendo elas serviços de cloud, web,
email, backup, dns e versionamento de arquivos. Treinamento e suporte aos clientes da empresa.

Grupo Uniserv União Serviços de Vigilância

Dezembro 2009 . Julho 2011

Consultor Totvs Microsiga Protheus

Gestão do capital tecnológico e telecomunicações da empresa, elaboração de soluções relacionadas ao
cotidiano administrativo, levantamento de requisitos e desenvolvimento de rotinas e customizações
para o ERP Microsiga Protheus, gestão dos bancos de dados, treinamento dos novos funcionários em
seus respectivos setores, levantamento de relatórios diversos.

Suprema Informática

Abril 2009 . Novembro 2009

Técnico de Suporte

Manutenção preventiva e corretiva nos computadores das empresas clientes, atendimento remoto e
presencial; instalação, implantação, manutenção e gerenciamento de servidores linux, assim como suas
rotinas; formulação de soluções para problemas cotidianos enfrentados pelos clientes.

Brasol - Brasil Ação Solidária

Maio 2008 . Fevereiro 2009

Técnico em Informática

Manutenção dos computadores, notebooks e utilitários de segurança do escritório, manutenção do
servidor de dados do setor de TI, manutenção de computadores a serem doados a escolas como
telecentros, testes e desenvolvimento do S.O. Linux para uso em telecentros.



Brasol - Brasil Ação Solidária

Maio 2008 . Fevereiro 2009

Técnico em Informática

Manutenção dos computadores, notebooks e utilitários de segurança do escritório, manutenção do
servidor de dados do setor de TI, manutenção de computadores a serem doados a escolas como
telecentros, testes e desenvolvimento do S.O. Linux para uso em telecentros.

Fortalnet Bureau Comércio e Serviços para Internet

Setembro 2007 . Janeiro 2008

Técnico em Informática

Manutenção de software e hardware de computadores plataforma AT e ATX, instalação e manutenção
de S.O. Free BSD, configuração e manutenção de Access Point, Access Routers, Aironet, hacks, Redes
Wi-fi e locais, secretariado geral.

Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Agosto 2003 . Dezembro 2004

Professor de Informática

Formulação e ministração de aulas, comunicação social, manutenção dos computadores e da estrutura
de rede da escola.

Educações

Centro Universitário UNA

2009 . 2013

Bacharelado . Sistemas de Informação

BHS

Curso livre . 6231 e 6232 - Maintaining and Implementing a Microsoft SQL 2008 Database

Totvs

Curso Sequencial . Totvs ADVPL I e II, Arquitetura e Instalação, Configurador, DevStudio e Relatórios
personalizáveis

PHPrime

Curso livre . PHP Essentials

Senai São Paulo

Curso livre . Montagem e manutenção de microcomputadores

SOS Computadores

Curso livre . Montagem e implantação de redes domésticas

ShapeBlue

Curso livre . Bootcamp Apache CloudStack On-Line Brasil



ABC American Brazilian Center - Microcamp

Curso livre . Inglês

Idioma

Inglês

. intermediário

Habilidades

PHP

Mysql

Javascript / JS

Linux

Administração de Servidores

Bash Script

Virtualização

Devops

HTML5

CSS3

Links

https://br.linkedin.com/in/joubertredrat

Linkedin

https://github.com/joubertredrat

GitHub

https://www.youtube.com/watch?v=M8txc5-NGMQ

Palestra: Do zero ao Openstack

Essa palestra irá discorrer sobre o IaaS OpenStack e como ter um primeiro contato para testes ou até
mesmo para produção Palestrante: Joubert Guimarães de As...

https://www.vivaolinux.com.br/~joubertredrat

Joubert RedRat

A maior comunidade GNU/Linux da América Latina! Artigos, dicas, tutoriais, fórum, scripts e muito mais.
Ideal para quem busca auto-ajuda.

https://twitter.com/joubertredrat

Joubert RedRat (@joubertredrat) | Twitter

The latest Tweets from Joubert RedRat (@joubertredrat): "Gostei de ver, a @DellnoBrasil dando um
excelente exemplo. https://t.co/krXWwHs1yS #ubuntubr"
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