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REDES SOCIAIS
Blog Pessoal
https://wtricks.com.br
Portfólio
https://carlossc.com

COMPETÊNCIAS
HTML

CSS/SASS

JavaScript ES5/ES6+

Frameworks e Libs JavaScript

SÃO PAULO, 01415-000, BRASIL

(11) 98963-1661

PERFIL
+4 anos de experiência em desenvolvimento de aplicações para web, gestão de equipes, gestão e
planejamento de redes sociais, marketing e jornalismo com foco em entretenimento.
+3 anos de experiência em criação de conteúdo, com foco em Desenvolvimento Web, Design,
Mídias Sociais, Marketing, entre outros assuntos.
Especialidades: Desenvolvimento Web Front-End, Desenvolvimento de Temas para
Wordpress/WP REST API, Gestão de Pessoas, Gestão de Mídias Sociais, Monetização Online, Web
Analytics, SEO, Monitoramento de Mídias, Jornalismo com foco em entretenimento, Criação de
peças publicitárias para mídias digitais.

EXPERIÊNCIA PRO FIS S IO NAL

Gestor de Internet, Jornalismo e Tecnologia em Rádio Metropolitana 98.5
FM, São Paulo
Fevereiro 2014 – Presente
- De 2014 a 2016 atuei como Desenvolvedor Web Front/Back-End;
- Em 2017, ajudei a projetar o que viria a se tornar o "departamento de internet" da emissora;
- No final de 2017, implementei os formatos comerciais do meio digital da rádio e ajudei a
consolidar parcerias estratégicas de mídia programática com grandes empresas do segmento, tal
como Google e Rubicon. Além disso, realizei as implementações técnicas do Google DFP
Exchange (atual Google Ad Manager), plataforma da qual sou certificado pelo Google;
- Ainda no final de 2017, me consolidei no cargo de gestor do Departamento de Internet e fui
responsável por expandir a equipe, além de criar a linha editorial, que é usada no portal e nas
redes sociais até o presente momento;

Gestão de Pessoas e Projetos

- Atualmente, sobe minha gestão, o departamento é composto por mais de dez profissionais,
divididos entre diversos setores. Além disso, os números de acessos do portal subiram cerca de
4000% em relação aos números de 2014. Além do portal, as redes sociais também reagiram de
forma positiva, sendo que o Facebook da emissora subiu de 3.5 milhões (2014) para mais de 7.5
milhões e o Instagram de 80 mil (2014) para mais de 970 mil. Números que colocam a
Metropolitana 98.5 FM como uma das rádios com maior número de seguires nas redes social e
ajudou a consolidar a emissora a mais de 27 meses como primeiro lugar no público jovem em
São Paulo;

IDIOMAS

- Desde 2017 não atuo mais, dentro da emissora, como desenvolvedor web. Porém, sempre me
mantive atualizado na área, principalmente por conta de projetos pessoas, onde desenvolvi um
interesse em especial pelo Front-End.

Wordpress Themes/WP REST API

Photoshop

Inglês

ACT IVIDADES EXT RA-CU RRICU L ARES

Projeto pessoal / Criador de conteúdo em Wtricks Tutoriais, São Paulo
Agosto 2015

- Em 2015 criei a Wtricks Tutoriais com o objetivo de contribuir com a comunidade de
Desenvolvimento Web;
- Em 2016 o projeto, que foi criado inicialmente no YouTube, expandiu-se também como um
portal de conteúdo, que além de tutoriais, abrange outros assuntos, tal como dicas e notícias
sobre tecnologia;
- Em 2017 finalizei a implementação do layout atual do portal, que foi idealizado para tornar
mais simples e intuitiva a navegação de acordo com os tópicos de interesse. Além disso, nesse
projeto, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre AWS o que me permitiu
configurar uma infraestrutura enxuta e completamente funcional;
- O projeto atualmente conta com quase 39 mil inscritos no YouTube, mais de 20 mil acessos por
mês no portal de conteúdo e já foi destaque em matérias de outros veículos, tal como Catraca
Livre;
- Atualmente estou em busca de parcerias com outros criadores de conteúdo visando expandir
ainda mais o número de artigos e tutoriais publicados.

CU RS O S

Desenvolvimento Web Front-end, Frontend Masters
Maio 2017 – Presente

Desenvolvimento Web, Alura
Novembro 2017 – Novembro 2018

Inglês, Wise Up
Janeiro 2018

