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Sou programador informático. A paixão pela informática, lógica e matemática começou desde cedo, quando ajudava o meu pai nos seus
projectos. Foi nessa altura que estimulei o raciocínio lógico-dedutivo e a curiosidade de descobrir a razão de um problema, e como
resolvê-lo. Mais tarde, ao longo do meu percurso escolar sempre tive uma grande empatia pela matemática, e juntando o meu lado
curioso, estava sempre à procura de saber mais e mais. Quando entrei no ensino secundário decidi enveredar pelo curso tecnológico de
informática, tendo acabado o curso com muito bom aproveitamento.  
Todo o esforço e dedicação nestes oito anos no ramo de informática, permite-me trabalhar actualmente numa empresa líder do
mercado, onde encontro todos os dias novos projectos/desa�os.

mailto:geral@sergioazevedo.com


EXPERIÊNCIA
SENIOR FULL-STACK DEVELOPER
7SKIN (WWW.7SKIN.PT)

Empresa com várias lojas online (skin.pt, cosmetis.pt, bebe.pt), e presença em marketplaces
(Amazon, Dott e KuantoKusta Marketplace)

O que fazemos na equipa de desenvolvimento:
- Utilização de Magento 2 como CMS loja online, criação de novas funcionalidade e integrações
com todas as ferramentas, que utilizamos;

- Manutenção e criação de novas funcionalidades de software de gestão de todo o processo de
encomendas, produto, alerta e envios;

- Desenvolvimento de funcionalidade e automatismos para todas todas as equipas (Apoio ao
cliente, Marketing, Logística, Compras e Conteúdo);

- Criação de integração com todas as nossas ferramentas, através de Webservices e RestAPI;

- Utilização de queues para a atualização de rápida de dados e alertas a clientes.

- Desenho de solução e implementação.

- Criação e gestão de tarefas.

Novembro 2018 - Presente data

SENIOR FULL-STACK DEVELOPER
CLARANET (WWW.DOMINIOS.PT)

Empresa líder no mercado (dominios.pt) que opera, com mais de 40000 clientes. É um excelente
desa�o para trabalho em equipa, tendo em conta a dimensão da empresa, onde é necessário
desenhar soluções robustas que nunca prejudiquem o funcionamento da plataforma onde estão
geradas as vendas e os serviços dos clientes.

As minhas responsabilidades eram:
- Gestão de todas as plataformas da empresa e fornecedores, como integrações com a
plataforma em PHP utilizada WHMCS.

- Desenvolvimentos de todas as ligações com fornecedores de serviços, domínios, facturação e
pagamentos.

- Realização de palestras de Ecommerce e Webinares, bem como análise e resolução de
problemas nas plataformas de clientes com CMS (Prestashop, Magento, Wordpress).

- Desenho de solução e implementação.

- Criação e gestão de tarefas.

Também análise e resolução de problemas nas plataformas de clientes com CMS (Prestashop,
Magento, Wordpress).

Julho 2015 - Novembro 2018

FULL-STACK DEVELOPER
REDEVF LDA (WWW.VISUAL-FUSION.COM)

Empresa muito importante para o início de carreira na programação, orientada para plataformas
de ecommerce, onde tinha a responsabilidade de manter o bom funcionamento das plataformas
dos clientes, bem como a implementação grá�ca e de novas funcionalidades.

Elaboração de várias "soluções" para gestão facturação até mesmo logística onde integrava as

Fevereiro 2010 - Julho 2015

https://www.skin.pt/
https://www.cosmetis.pt/
https://www.bebe.pt/
http://www.dominios.pt/
https://www.facebook.com/DominiosPt/videos/1612065472138257/


Elaboração de várias soluções  para gestão, facturação, até mesmo logística, onde integrava as
plataformas dos clientes (Prestashop, Magento, Wordpress), com fornecedores de serviços. Deste
modo, permitia que o tempo dos clientes fosse focado no negócio e não a gerir a plataforma,
nem a preencher dados nos gestores de serviços (transportadoras, facturação/gestão e
pagamentos).

TÉCNICO DE MODELOS EM ESCALA
ANTÓNIO JÚLIO TEIXEIRA MAQUETAS, PORTO

Trabalho muito importante para o início de carreira pro�ssional, mesmo não sendo na área de
programação, ajudou a desenvolver capacidades, que me permitiam de�nir um plano de
execução, de forma a entregar um trabalho de excelência, nos prazos exigidos.

Agosto 2007 - Janeiro 2010

ESTAGIO EM PROGRAMAÇÃO
SHORTCUT, PORTO

Primeiros passos na programação num ambiente pro�ssional. Esta experiência foi muito
grati�cante, tendo em conta o facto de elaborar pequenos trabalhos para o sector público e
grandes empresas nacionais.

Março 2007 - Junho 207

EDUCAÇÃO
CERTIFICADO ANDROID
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO DO PORTO

Fevereiro 2015 - Março 2015

ENSINO SECUNDÁRIO TÉCNICO DE INFORMÁTICA
ESCOLA SECUNDÁRIA DO CASTELO DA MAIA

Setembro 2004 - Junho 2007



SKILLS
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO / FERRAMENTAS

                          
        
CMS / ECOMMERCE / FRAMEWORKS

               
SISTEMAS OPERATIVOS

    


