Contatar
950735276 (Mobile)
oseiasbeu@outlook.com

www.linkedin.com/in/oseiasbeu
(LinkedIn)
github.com/OseiasBeu/ (Portfolio)

Principais competências
JavaScript
Node.js
React.js

Languages
Português (Native or Bilingual)
Inglês (Elementary)
Espanhol (Elementary)

Certifications
Certificação de prata em Exame
nacional de Conhecimentos em
Informática

Oséias Beu

Analista de Informação
São Paulo, São Paulo, Brasil

Resumo
Comecei a trabalhar cedo, meu primeiro emprego foi um estágio
em uma escola de informática, lá eu tive a oportunidade de
aprender conceitos mais avançados no ramo da tecnologia, o
que fez com que eu me interessasse mais. Em 2016 me formei
Técnico em Redes de computadores e no mesmo ano ingressei
no Grupo Carrefour como aprendiz no setor financeiro onde tive
as seguintes funções: fechamento mensal do controle de gestão
de documentos, importação de dados, conciliações financeiras
e análises documentais. Na sequência, fiz um curso imersivo
através de um projeto social chamado estação hack, onde aprendi
desenvolvimento WEB, quando terminei o curso, fui convidado
pra ser um auxiliar de instrutor, isso contribuiu muito pro meu
crescimento pessoal, leccionei cursos de Gestão de Projetos, Frontend, Back-end, Tecnologias Emergentes, Tecnologias Distribuídas e
etc...
Atualmente, estou me formando em Análise e Desenvolvimento
de sistemas e sou professor em uma escola de tecnologia que fica
localizada em santo amaro.

Experiência
Chubb
Analista de Informação

novembro de 2018 - Present
São Paulo e Região, Brasil

Aprendizes Digitais
Emancipator (Teacher)

agosto de 2018 - Present
São Paulo e Região, Brasil
My classes are diverse, teaching about code versioning with git; web
development with HTML, CSS and JavaScript technologies and development
of hybrid applications with react-js.
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Mastertech
Instrutor - Ninja (Need Information Now Just Ask)

abril de 2018 - Present
Av. Paulista, 1374 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-100

SPACE
Fundador

março de 2018 - Present

Carrefour Comércio e Indústria LTDA.
Aprendiz Financeiro

julho de 2016 - dezembro de 2017 (1 ano 6 meses)
São Paulo e Região, Brasil
Responsável pelo fechamento mensal do sistema de gestão documental,
análise de documentos e conciliações financeiras.

Cedaspy MNB
Estagiário de tecnologia da informação

outubro de 2012 - abril de 2013 (7 meses)
Rua Isabel Schmidt, 150, São Paulo - SP, 04743-030
Auxílio ao professor, montagem, reparo e manutenção de micros.

Formação acadêmica
SENAI Suíço-Brasileira Paulo Ernesto Tolle
Técnico, Redes de Computadores · (2014 - 2016)

Universidade Paulista
Tecnólogo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas · (2017 - 2019)

Mastertech
Academia Mastertech, Desenvolvimento Web · (2018 - 2018)

Mastertech
Certificado, Desenvolvimento WEB - Estação Hack from
Facebook · (2018 - 2018)

Curso em Vídeo
Profissional, Desenvolvimento WEB · (2017 - 2017)
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