




Nome: Rogério Avelino do Nascimento 
Nascimento: 06/05/1981 
Endereço: Av. Zorka Vukojicic Q87 L12 Balneário Meia Ponte CEP 74593550 Goiânia - 

Goiás 

Telefone: (62) 991695820 

E-mail: rogerioavelino1@gmail.com 

 

 

Objetivo 

Estando inserido durante vários anos no desenvolvimento, implementação e treinamento, 

visando sempre um ambiente de trabalho onde possa colocar em pratica meus 

conhecimentos em favor da instituição na qual viso integrar, focando sempre o benefício e 

o crescimento da organização e o crescimento profissional. 

Busco sempre desafios para minha carreira profissional. Quero fazer parte de times 

multidisciplinares e proativos, com membros dispostos a apoiar e ser apoiados. 

 

 

Educação 

GRADUAÇÃO SUPERIOR CONCLUÍDA | 2014/1 | FATESG-GO 

• Curso: Analise e Desenvolvimento de Sistemas 

EXTENSÃO | 2014 | FATESG-GO 

• Curso: Introdução ao desenvolvimento de aplicativos móveis para a plataforma Android. 

EXTENSÃO | 2013 | FATESG-GO 

• Curso: Mini-curso cabeamento estruturado. 

EVENTO | 2013 | FATESG-GO 

• Evento: 5ª Jornada Tecnológica - Tecnologia aplicada no mundo do trabalho. 

EVENTO | 2013 | FACULDADES ALFA 

• Evento: FLISOL - Fórum Goiano de Software Livre. 

 

 

Línguas 

• Inglês: leitura avançada, escrita e conversação moderadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Experiência 

 

• LABTIME UFG -  ANALISTA DE SISTEMA  

 De 2012 a 2016 

 

· Portal do Tablet Educacional: www.fnde.gov.br/tableteducacional - Atuei como analista de 

sistema no laboratório de tecnologia a frente de alguns projetos entre eles o POTE – Portal do 

Tablet Educacional. Responsável por levantar requisitos e escrever novas ferramentas 

assegurando o pleno funcionamento do portal, prestando o devido suporte aos gestores e 

tutores. 

 

· e-Proinfo: e-proinfo.mec.gov.br e educacaocorporativa.fnde.gov.br - Iniciei minhas 

atividades no laboratório como analista de suporte onde por mostrar rápida afinidade com 

o sistema colaborava nos treinamentos ministrados para professores e gestores na área da 

educação. 

 

• Atuei como tutor no curso de informática base no curso Aluno integrado. 

• Reformulei e atualizei todo o sistema de ajuda dos portais e colaborei ativamente 

na construção do manual do usuário. 

• Encabecei o projeto para adaptação de ajuda ao usuário para deficientes visuais 

onde trabalhei diretamente com deficientes para uma melhor adaptação. 

• Formulei e ministrei cursos sobre a plataforma EAD em várias regiões do estado 

para professores e profissionais da área. 

 

· Banco Internacional de Objetos Educacionais: www.labtime.ufg.br/bioe – No Bioe 

atuei nas reuniões ajudando no levantamento de requisitos e na seleção de colaboradores 

para alimentar o banco de dados do projeto. 

 

• Para aprofundar meus conhecimentos comecei a estudar testes de softwares e 

apliquei teste funcionais. 

 

• Principais projetos ativos em que atuei no labtime 

• e-Proinfo: e-proinfo.mec.gov.br 

• e-FNDE: educacaocorporativa.fnde.gov.br 

• Portal do Tablet Educacional: www.fnde.gov.br/tableteducacional 

• Banco Internacional de Objetos Educacionais: www.labtime.ufg.br/bioe 

• Certifiq: www.certifiq.com.br 

• Portal de inscrições do curso Aluno Integrado: www.labtime.ufg.br/labtime/ai 

• Jogos para jovens: www.labtime.ufg.br/labtime/cgames 

 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/tableteducacional
http://www.labtime.ufg.br/bioe
http://e-proinfo.mec.gov.br/
http://educacaocorporativa.fnde.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/tableteducacional
http://www.labtime.ufg.br/bioe
http://www.certifiq.com.br/
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http://www.labtime.ufg.br/labtime/cgames


• SOFTPRIME  - ANALISTA DE SUPORTE  

 

 Como analista de suporte/treinamento fui responsável por desenvolver técnicas e 

métodos de treinamento relacionados às necessidades dos usuários. 

Sempre trabalhando diretamente com o cliente e dando todo suporte necessário as 

plataformas: 

• Newponto 

• Prime i9  

• Primeacesso 



25/09/2018 SEI/UFG - 0174634 - Despacho

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=189025&infra_sistema=10… 1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO

O Coordenador do projeto "AÇÕES SUSTENTÁVEIS DO CENTRO DE SELEÇÃO ORIENTADAS
PELOS OBJETIVOS E METAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI DA UFG" solicita
alteração no quadro de pessoal, conforme os Memorandos de  Nº 25 documento nº 0174628 e Nº 26
documento nº 0174631 .

Considerando que:

a dispensa é um ato normal na gestão de pessoas;
O cargo de Técnico de Suporte de Informática tem previsão no plano de trabalho, como a definir e
A data da contratação, depende dos procedimentos pertinentes a FUNDAÇÃO RÁDIO E
TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL (RtvE).

Somos favoráveis às alterações solicitadas.

Documento assinado eletronicamente por Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 16/05/2018, às
16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0174634 e
o código CRC 93422D2A.

 
Referência: Processo nº 23070.103829/2017-91 SEI nº 0174634

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

