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I. Dados Pessoais
Nome:

Carlos Eduardo G. Carvalho

Email:

carlosegc@petrobras.com.br / cartoleba@gmail.com

Nascimento:

07/01/1972

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Nacionalidade: Brasileiro

Estado civil:

Endereço:

Av. Afrânio de Melo Franco 75 / 1202 - Leblon - Rio de Janeiro

Telefones:

Com: (21) 3224-4122 Res: (21) 2511-1818 Cel: (21) 9443-9520

Profissão:

Engenheiro Eletrônico e de Computação

Idade:

Casado

36

II. Sumário
Engenheiro eletrônico formado pela UFRJ em 1995 com extensão em Gerência de Projetos de Software pela
PUC em 2002. Experiência com sistemas Unix e software livre em infra-estrutura de TI, desenvolvimento de sistemas
e gestão de projetos tendo atuado desde 1992 nestas áreas com trabalhos de natureza diversificada, principalmente à
frente de minha empresa entre 1997 e 2006.
Atuações já durante a graduação em estátios no Núcleo de Computação Eletrônica (NCE / UFRJ) e na
COPPE. Em 1996, no provedor BrazilSite, na área de suporte Unix e desenvolvimento de sistemas via web. No jornal
O Globo como responsável pelos servidores da redação do jornal (Sun/Solaris). Parceria formada com a empresa
Techmaster em 1997, que resultou na fundação da empresa OpenIT Soluções Tecnológicas LTDA em 2001 onde
atuei exclusivamente até 2006, sendo um dos sócios da empresa e especialista em Unix e software livre. Em junho de
2006 me desliguei da empresa voltando para o mercado como Coordenador de Sistemas Operacionais e Storage na
Globo.com até novembro de 2006, quando ingressei na Petrobras.
Na atuação com FreeBSD, foco da empresa OpenIT, organizamos eventos como a Primeira BSDCon Brasil e
fizemos a primeira revista e site em língua portuguesa sobre sistemas BSD. Criamos ainda o mais completo curso de
FreeBSD oferecido no Brasil e o primeiro no modelo a distância a partir de experiências adquiridas no CEDERJ e
Fiocruz.
III. Formação Acadêmica
Curso

Instituição

Gerência de Projetos de Software PUC-Rio
EE – Engenharia Eletrônica

Localidade Período
RJ-Brasil

Universidade Federal do Rio de Janeiro RJ-Brasil

junho a agosto de 2002
1990 a 1995

IV. Experiência Profissional
Empresa

Área

Cargo

Atividades

Período

Função
Petrobras

TI-CORP/TI-ED

Analista de
Sistemas /
Líder de
Projeto

- Especificação de sistemas
- Negociação com clientes e fornecedores
- Desenvolvimento de ferramentas e processos de apoio

Globo.com

Sistemas
Operacionais e
Armezenamento

Coordenador
da área

- Coordenação da equipe (6 membros)
- Definição de processos da área de infra-estrutura e entre áreas afins
- Coordenação de projetos
A Globo.com possui um parque de 900 servidores entre linux,
solaris, HPUX, windows e storage (NetApp, EMC e HP)

nov/2006 até o
momento

05/2006 a
11/2006
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Cargo

Área

Atividades

Período

Função
Open IT
Soluções
Tecnológicas

Integradora de
Software Livre

Gerência de
projetos de
infra-estrutura
e sistemas,
especialista
Unix, instrutor,
sócio.

- Projeto e implementação de servidores internet/intranet
- Projeto e implementação de redes protegidas por firewalls e
sistemas de detecção de intrusão
- Desenvolvimento de produto de correio (hardware + software)
incluindo anti-vírus, anti-spam (dspam), regras de bloqueio,
chamadas de recebedores (callback), relatórios estatísticos, gerência
via web, etc.
- Instrutor em cursos de Unix, rede, segurança e desenvolvimento
de sistemas
- Coordenador de equipes de trabalho
- Desenvolvimento de ferramentas de software como: sistema de
helpdesk, sistema de apoio à venda, portais Internet, CMS, etc
- Coordenação de setores de Informática na Fiocruz e UFRJ
- Organização da 1ª BSDCon Brasil
- Criação da 1ª revista sobre sistemas BSD no Brasil e 1º site de
notícias em língua porguguesa (www.MyFreeBSD.com.br)
- Análise e implementação de soluções de transmissão de vídeo
baseadas em software livre

1997 a 2006

O Globo

Imprensa Escrita

Analista de
Administração dos servidores da redação do jornal - 5 estações Sun Sistemas - Infra sparc20 servindo cerca de 300 clientes

1997 a 1999

BrazilSite

Provedor de Acesso
Internet

Analista de
Gestão e suporte dos servidores (FreeBSD) e desenvlvimento de
Sistemas - Infra aplicativos de apoio e sites.
e Sistemas

1995 a 1996

COPPE/UFRJ

Pesquisa Operacional Analista de
Administração das estações Unix (Solaris e OSF/1) e
Sistemas - Infra desenvolvimento de pequenos aplicativos de apoio à área
e Sistemas

1994 a 2003

V. Conhecimentos Técnicos
Sistemas Operacionais: Unix (FreeBSD, MacOS X, OSF/1, Solaris, Linux etc), Windows etc
Programação:

Shell (sh, csh, ksh, bash, ...), awk, sed, Perl, PHP, C, Pascal, HTML, JavaScript etc

Métodos e padrões:

padrões PMBok, CMMI e ITIL, XP programming

Gerência de dados:

MySQL, Postgresql, Oracle (usuário)

Outros:

TCP/IP, Firewall, segurança de redes, CVS, gerência de projetos, software livre etc

VI. Habilidades não técnicas
● Excelente comunicação oral e escrita, bem como comunicação em público
● Habilidade para trabalho em equipe
● Boa comunicação interpessoal e relação social
● Habilidade para resolução de problemas e de conflitos
VII. Idiomas
● Inglês: leitura, escrita e fala fluentes
● Português: nativo
● Francês: noções
● Espanhol: noções
VIII. Referências
● Petrobras - Nelson Minoru Imai - (21) 3229-0129
● Fiocruz - Miguel Murat Vasconcellos - (21) 8111-1610
● Techmaster Serviços em Informática LTDA - Joseph - (21) 2517 6000
● Living-consultoria - Robert Urech - (21) 8112-3683

