
Guilherme Costamilam Pereira
Brasileiro, solteiro, 19 anos

Rua Carlos Utzig, 247 apartamento 03

Bairro Esperança – Picada Café – RS

Contato: (51) 98031.4288 – costamilam073@gmail.com

Formação e Cursos:

• Formação superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (em andamento);

• Técnico em informática;

• Curso de inglês QI Fly (incompleto);

• Curso Students to Business na trilha de Desenvolvimento de Sistemas Web 
JavaScript com Node.js (menção honrosa de melhor aluno);

• Curso Criando APIs com ASP.NET Core e EF Core;

• Curso Introdução ao ASP.NET Core Identity;

• Curso Modelando Domínios Ricos;

• Curso Criando APIs com Node;

• Curso Começando com Angular;

• Curso Progressive Web Apps.

• Graduado faixa preta de TaeKwonDo;

Qualificações:

• Uso de softwares para edição gráfica (GIMP, Fireworks e Inkscape);

• Web Design usando HTML, JavaScript e CSS;

• Programação em PHP, JavaScript (incluindo Node.js), Java e C#;

• Banco de Dados SQL e no NoSQL, experiência com MySQL, SQLite, MongoDB e 
Firebase Realtime Database;

• Análise e projeto de software orientado a objeto;

• Conhecimento em Linux;

• Inglês intermediário.



Experiências:

Freelancer – Desenvolvedor web full stack – 11/2018 até o momento

Criação e manutenção de:

• Páginas estáticas semânticas com HTML5 e CSS3;

• Aplicações web de página única ou seguindo a arquitetura tradicional;

• Aplicações Android usando Java;

• Backends em PHP, Node.js, Java Spring ou C# ASP.NET Core;

• Email marketing usando HTML4;

• Banco de dados SQL e NoSQL.

CommandInvest – Técnico em informática – 12/2017 até 11/2018

• Suporte técnico;

• Instalação e manutenção de equipamentos;

• Instalação e manutenção de softwares terceirizados;

• Administração do sistema interno;

• Administração direta do banco de dados;

• Criação e manutenção de sites para divulgação dos produtos da empresa;

• Criação de novos módulos do sistema interno e atualização dos antigos.

Informações adicionais:

• Minhas principais habilidades são proatividade, autodidatismo e comunicação, 
sempre estou estudando diferentes tecnologias e me atualizando;

• Tenho ideias para diversos projetos, que vou executando no meu tempo livre;

• Site próprio para divulgar meu portfólio: https://  perfil-  costamilam.  web.app  ;

• Estou desenvolvendo um framework PHP: https://costamilam.github.io/Alpha;

• Estou desenvolvendo um Progressive Web App de gerenciamento de tarefas: 
https://to-do-costamilam.web.app.
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