Asafe Ramos
Asafe Souza Ramos. 25 anos, Goiano.
(62) 9 8555 3122 | (62) 3593 9465 | asafe@asaferamos.com | asaferamos.com
Tenho envolvimento com a área de desenvolvimento desde 2008, participando de projetos de
pesquisa no Instituto Federal de Goiás. Entrei para área de comunicação e marketing, onde obtive
uma melhor compreensão de mercado e pude aplicar meus conhecimentos em tecnologia na área de
análise de marketing. Em 2017 iniciei a graduação em Estatística pela Universidade Federal de Goiás, a
ﬁm de aprimorar meus conhecimentos na área de análise estatística de dados.

Experiência
Sócio em Baru Solutions | Julho 2016 - Agora
• Desenvolvimento de aplicações web complexas a partir de frameworks PHP e clients apps Vue.js
com REST API’s.
• Desenvolvimento de integrações com sistemas legados e terceiros.
Analista de Marketing em Ultimatum Tecnologia Jurídica | Maio 2012 - Julho 2016
• Auxílio nas competências digitais e tecnológicas do Departamento de Comunicação e Marketing
da organização.
• Análise da Dados: cruzamento de informações de leads, CRM, Google Analytics e database interno,
com informações de advogados de todo Brasil, identiﬁcando comportamentos e intensiﬁcando
resultados em ações pontuais de email marketing e Departamento de Vendas.
Desenvolvedor Full Stack em Ultimatum Tecnologia Jurídica | Maio 2012 - Agosto 2013
• Desenvolvimento front-end e back-end de websites, apps sociais para ações de marketing da
organização.
• Desenvolvimento de integrações com o sistema produto da organização, para facilitar a geração
de relatórios de comportamento de consumo dos clientes.
• Automação de processos internos através de web apps.
Web Designer em Bodh Gaya Comunicação | Fevereiro 2011 - Dezembro 2011
• Desenvolvimento de websites em Wordpress. Criação de temas e plugins para sites de clientes.

Formação
Estatística em Universidade Federal de Goiás | 2017 - 2021
Marketing em Faculdade Cambury | 2012 - 2014
Comunicação Social em PUC Goiás | 2011 - 2012
Planejamento e Desenvolvimento de Projetos de Comunicação Integrada em ESPM | 2011
Técnico em Desenvolvimento Web em Instituto Federal de Goiás | 2007 - 2010

Trabalhos Voluntários
MediaLab - Edição de Vídeo | Maio 2016
• Edição de Vídeo do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento - DDRH/UFG.

Premiações
Olimpíada de Algoritmos Hostnet | 2009
• 4º Lugar. Equipe representando o Instituto Federal de Goiás - Campus Inhumas.

Conhecimentos
PHP, Laravel, ORM, JS, jQuery, Vue.js, MySQL, Linux Web Server, SASS, CSS3, MVC, GIT, Bitbucket

➜ Disponível para propostas de trabalho via contrato CLT ou PJ (home oﬃce)

