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Luiz Henrique Costa

Front-End Developer
Santa Maria - São Caetano do Sul, SP

Trabalho no desenvolvimento de websites a mais ou menos 11 anos. Já trabalhei com PHP, wordpress e
atualmente trabalho com SharePoint, plataforma da Microsoft. Conhecimentos em HTML5, Sass, Gulp, Vue
etc.

Tenho destaque pela agilidade e qualidade no desenvolvimento, além do comprometimento com empresa e
prazos.

+informações

 10 anos de experiência
 possui carteira de motorista

compartilhe

Experiências

SimbioX

Agosto 2012 - atual

Desenvolvedor Front-end

Desenvolvimento Front-End voltado para a plataforma SharePoint da Microsoft.

Intermídia Planejamento de Mídia

Agosto 2011 . Julho 2012

Desenvolvedor Front-end

Desenvolvimento de websites em PHP, no qual cuidava da parte estrutural, usabilidade e
desenvolvimento de websites, intranets, e paineis adminisrtrativos.

Educações

Colégio Futura

2011 . 2011

Ensino médio . Supletivo

Supletivo para conclusão do ensino médio.

file:///luizhcosta.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://trampos.co/luizhcosta
http://twitter.com/share?text=Luiz Henrique : Front-End Developer&url=http://trampos.co/luizhcosta
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://trampos.co/luizhcosta&title=Luiz Henrique : Front-End Developer&summary=Trabalho no desenvolvimento de websites a mais ou menos 11 anos. J� trabalhei com PHP, wordpress e atualmente trabalho com SharePoint, plataforma da Microsoft. Conhecimentos em HTML5, Sass, Gulp, Vue etc.

Tenho destaque pela agilidade e qualidade no desenvolvimento, al�m do comprometimento com empresa e prazos.&source=http://trampos.co/luizhcosta
mailto:?body=http://trampos.co/luizhcosta&subject=Luiz Henrique : Front-End Developer


Faculdade Impacta de Tecnologia

2011 . 2011

Curso livre . XHTML/Tableless

Curso de 40 horas sobre estruturação e boas práticas.

Caelum

2013 . 2013

Curso livre . jQuery / Javascript

Curso de 40 horas sobre aplicações javascript com jquery.

Alura - Cursos Online

2018 . 2018

Curso livre . HTML5 e CSS3 II

Curso sobre boas práticas e novas funcionalidades.

Alura

2018 . 2018

Curso livre . HTML5 & CSS3

Curso de 40 horas.

Alura

2018 . 2018

Curso livre . Less CSS

Curso de 6 horas sobre LESS.

Alura

2018 . 2018

Curso livre . Performance Web

Curso de 20 horas.

Alura

2018 . 2018

Curso livre . Acessibilidade Web

Curso de 6 horas.

Alura

2022 . 2022

. TypeScript 1 - Evoluindo seu Javascript

Idiomas

Português

. nativo ou fluente

Inglês



. básico

Habilidades

Photoshop

Banco de Dados

HTML5

CSS3

Fireworks

SharePoint

Jquery

Vue

Wordpress

Less css

Sass

Gulp

ReactJS

SPFX

Link

https://lhdeveloper.me

LHDEVELOPER – Front-end developer

Luiz Costa (Rick) é um desenvolvedor de site websites Front-end que já atua a mais de 8 anos no
mercado. Com conhecimentos em SharePoint, plataforma da microsoft, desenvolve um trabalho
excelente de customização

powered by 

© 2023 trampos — Termos de uso • Politica de privacidade • Política de cookies • LGPD

https://lhdeveloper.me
http://trampos.co/?utm_medium=curriculum&utm_source=trampos.co&utm_campaign=brand-awareness&utm_content=luizhcosta
https://trampos.co/legal/termos-uso-condicoes-legais
https://trampos.co/legal/politica-privacidade
https://trampos.co/legal/politica-cookies
https://trampos.co/legal/lgpd

	Luiz Henrique Costa
	Front-End Developer
	+informações
	compartilhe
	Experiências
	SimbioX
	Intermídia Planejamento de Mídia

	Educações
	Colégio Futura
	Faculdade Impacta de Tecnologia
	Caelum
	Alura - Cursos Online
	Alura
	Alura
	Alura
	Alura
	Alura

	Idiomas
	Português
	Inglês
	Habilidades
	Photoshop
	Banco de Dados
	HTML5
	CSS3
	Fireworks
	SharePoint
	Jquery
	Vue
	Wordpress
	Less css
	Sass
	Gulp
	ReactJS
	SPFX

	Link
	https://lhdeveloper.me




