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Software Engineer

Florianópolis/Sc
Trabalho com desenvolvimento web desde 2010 e desde então sempre mantive projetos que pudessem ajudar a população
de alguma forma. Meu propósito sempre foi usar meu conhecimento para tentar resolver alguns problemas do dia a dia.

Em 2012, quando a internet no celular ainda não era tão comum no Brasil (pelo menos no RS!), Lancei vários robôs SMS que
realizavam algumas tarefas como enviar um e-mail, buscar um táxi ou receber notícias específicas. Em 2016 criei um bot que
rastreia pedidos e outro que envia alertas da Defesa Civil do RS.

Também participo do projeto MAB (Mini Agência do Bem) que cria sites e sistemas para ONGs e Hospitais.

E x peri ê ncias
O2OBOTS | 2017 - Present

Software Engineer Sr

Desenvolvimento de motor de inteligência e controle de conversação (máquina de estado) para robôs
que trabalham em WhatsApp e Messenger, utilizando NodeJS com framework AdonisJS e banco de
dados MySQ
Desenvolvimento de uma plataforma de backoffice para gestão de clientes desenvolvida em PHP com
o framework CodeIgniter3
Desenvolvimento da plataforma Saas para contratação do serviço e gerenciamento de robôs
desenvolvidos em PHP com o framework CodeIgniter3.
LeadForce Brasil | 2016 - 2017
Software Engineer
Plataforma para geração de Landing Pages. Análise e desenvolvimento para criar uma plataforma de
criação de landing pages baseada nos templates fornecidos na ferramenta
Sistema para construção de chatbots para sites. Análise e desenvolvimento de uma plataforma para
construção de chatbots totalmente customizados para uso em sites e landing pages. Chatbots com
diálogos personalizados por segmento, possibilidade de criação de múltiplos diálogos, cadastro de
múltiplos atendentes, abertura automática de acordo com o tempo definido no cadastro do chatbot.

nálise e desenvolvimento de sistemas web em linguagem PHP. Atualmente alocado para um cliente

A

desenvolvendo uma plataforma web com Laravel como framework back-end.


PHP Developer

IAGENTE | 2011 - 2016

JavaScript/React

Node.js/PHP

MySQL/PostgreSQL/MongoDB
RabbitMQ/SocketIO
Orientação a Objetos
Clean Code/Design Patterns
TDD

Professional

Trabalho em equipe
Solucionador de problemas
Gestão de tempo

Educação
Bootcamp Engenheiro de 
Software Ágil

IGTI

2020 - 2021

Suporte para sistemas SAAS comercializados pela empres

Desenvolvimento de uma plataforma de email marketing Saa
Desenvolvimento de plataforma Saas para envio de SMS individual, envio em massa e envio via API
Desenvolvimento de sistemas de monitoramento para as plataformas acima.

Tecnólogo em Análise e  
Desenvolvimento de

Sistemas
QI Faculdade

2011 - 2016

P ro j etos

Robot for the Civil Defense of RS

Open Source

Messenger Chatbot para envio de alertas da Defesa Civil do RS. O usuário poderia cadastrar seu CEP ou
cidade e o robô enviaria alertas de chuva, tempestades, rajadas, acidentes, etc., emitidos pela Defesa Civil


RastreamentoBot chatbot

Open Source

Messenger ChatBot para rastrear pedidos com o código dos correios.
BulaBot
ini Agência do Bem - MAB

Técnico em Informática
QI Faculdade

2008 - 2010

Idiomas
Português (Nativo)

Open Source

Messenger ChatBot para devolver partes da bula do medicamento desejado.

U

Tecnologias

DBC Company | 2016 - 2016

eb Developer

W

M

Habilidades

Open Source

ma turma de profissionais de diversas áreas, empresas e agências que juntaram seus talentos para

Inglês (Estudando)

Interesses
Tecnologias

participar do projeto “Adote um Briefing”, que consiste em ajudar causa de orfanatos, hospitais, ONGs e

Fotografia

diversas outras entidades.

Crypto

github.com/vhenckel

linkedin.com/in/vitorhenckel

@Vitor_Henckel

