cover letter

Sou angelo
e faço coisas
(leia para saber mais)

Sou um profissional versátil e adaptável.
Formado em jornalismo, atuei como designer
e programador por 5 anos na Folha de
S.Paulo, criando páginas no jornal diário ou
sites para matérias especiais.
Naveguei entre o design e a programação
sem grandes obstáculos. Desenvolvo
mockups, escrevo o código e aplico o design
com facilidade. Escrevo, filmo, edito, imprimo,
experimento e resolvo problemas.
Busco utilizar o aprendido na dinâmica
de uma redação de jornal em outros
ambientes profissionais: pouca margem de
erro, agilidade em resolução de questões e
trabalho em grupo.
Estou disponível para aprender novas
tecnologias, linguagens e modos de
trabalhar. Minha versatilidade é minha maior
qualidade e quero continuar aperfeiçoando-a.
Conheça mais em angelodias.com.br. O site
contém meus projetos mais recentes, com
links em produção e do GitHub, quando
possível, além de mais informações sobre
minhas múltiplas habilidades.

Programador
Sou angelo
e faço coisas
(leia para saber mais)

Tenho experiência em ambientes dinâmicos, equipes
enxutas e desenvolvimento incremental.
Experimento novas formas de agilizar o trabalho da
equipe, fazê-lo mais confiável e eliminar ruídos. Faço
muitas coisas — desde programar até escrever ficção.
Sou versátil e adaptável.

Angelo Dias

Experiência

Brasileiro
05/02/1990
Santa Cecília - SP

5 anos de Folha de S.Paulo - 2014 a 2019
Designer e Programador Front-End

(11) 9 8555 4639
angelo@angelodias.com.br

Design impresso e digital; Programação em ambiente
restrito; Javascript, CSS, HTML e outros.

Tecnologias
que conheço:

Estou
aprendendo:

Javascript
- React
- Redux
- Node

- React Native
- GraphQL
- MongoDB
- Postgres

CSS
- SCSS
- SASS
- Stylus
HTML
- JSX
- Pug

Softwares
Adobe:
- XD
- Illustrator
- Photoshop
- InDesign
- Premiere
Outros
Softwares:
- VS Code
- Postbird
- Insomnia
- iTerm
- Reactotron

Quero
aprender:
- Python
- PHP
- D3
- Threejs
- Back-End
- Data Science

Formação
Pós Graduação em Gestão de Projetos
2017 - hoje
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Jornalismo
2009 a 2012
Universidade São Judas Tadeu
visite uma versão bem mais completa que esse currículo em angelodias.com.br

