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Renan Lara
WordPress & Front-End Developer
Centro - São Tomé, PR
28 anos, casado e guitarrista por hobby. Possuo mais de 10 anos de experiência em WordPress & Front-End
com desenvolvimento partindo do zero. Já passei por agências digitais e desenvolvi diversos projetos como
freelancer.

+informações
10 anos de experiência
disponível para relocação

entre em contato com renan
Celular: 44 98462-7928
E-mail: renanpslara@gmail.com

compartilhe

Experiências

CodeFlash - Estratégia ágil que você confia
Setembro 2018 - atual
CEO & Desenvolvedor
A CodeFlash nasceu com intuito de alavancar o negócio dos empreendedores através da internet,
buscando qualidade e agilidade.

BrandCompany
Junho 2017 . Julho 2018
Desenvolvedor Full Stack

Freelancer
Abril 2016 - atual
Desenvolvedor Full Stack

Agência Pulso
Junho 2015 . Abril 2016
Front-End & UX Developer
Aqui é pegada! Trabalho em equipe com pessoas de diferentes formações. Desenvolvendo a melhor
experiência de Front-End, sempre a disposição para superar e aperfeiçoar o que temos desenvolvido.
Diariamente desenvolvo com as seguintes linguagens: HTML5, CSS3, JS, jQuery, SASS, WordPress e Email Marketing.

Target Web
Março 2014 . Junho 2015
Front-End e Desenvolvedor WordPress
Na Target Web o foco é manutenção de sites, sejam eles estáticos em HTML e CSS ou em WordPress.
Desenvolvo projetos do zero como projetos em andamento.

Digital Click
Novembro 2011 . Março 2014
Front-End e Desenvolvedor WordPress
Na Digital Click eu fui responsável por criação de layouts, desenvolvimento Front-End e de temas para
WordPress, além de lojas virtuais com o WooCommerce. Todo o trabalho que desenvolvo é do zero,
utilizando as mais atuais linguagens do mercado.

Idiomas
Português
. avançado

Inglês
. básico

Habilidades
HTML5
CSS3
Sass
Bootstrap
Wordpress
WooCommerce
Grunt
Javascript / JS
Biblioteca jQuery
PHP
Git

Linux
Photoshop

Links
https://www.linkedin.com/in/renanlara/
Linkedin

https://github.com/renanlara
renanlara (Renan Lara) · GitHub

GitHub is where people build software. More than 28 million people use GitHub to discover, fork, and
contribute to over 85 million projects.
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