MAURICIO
NETO
UI/UX DESIGNER - WEB DESIGNER - PROGRAMADOR

PERFIL PESSOAL
Sou um desenvolvedor recém-formado mas com uma
experiência de 4 anos em front-end e design de UI. Como
todo jovem, trago muita vontade e entusiasmo para o
ambiente de trabalho. Meu diferencial é o foco e a

HISTÓRICO DE TRABALHO
Gerente de website - designer gráfico
EMPÓRIO ENXOVAIS E ARTESANATOS DE MINAS
2018 A 2018

liderança.
- Manutenção do website e atualização de catálogo
- Criação de artes e designs para redes sociais

HABILIDADES
- Web design - HTML, CSS, SASS, JavaScript e PHP
- UI/UX design / design digital - Photoshop, Adobe XD

Desenvolvimento do aplicativo HomeQR
CUIDAR MAIS
2019 ATÉ O MOMENTO

- Desenvolvimento Mobile - Flutter e Java
- Desenvolvimento Desktop - Java
- Edição de vídeo - Premiere, After Effects e Vegas

- Desenvolvimento do aplicativo nativo no framework Flutter para
Android
- Desenvolvimento do aplicativo web para todos os sistemas
operacionais

PUBLICAÇÕES
Software IVO
IVO é um software que possui como objetivo auxiliar,

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

informatizar e padronizar os dados coletados a partir de
um prontuário de um paciente com anemia falciforme,

TÉCNICO EM INFORMÁTICA, 2020

onde o programa armazena os dados - todos

- Aprovado em 1° lugar

criptografados - em um banco de dados único. O

- Aluno-destaque em todo o Campus

funcionamento é simples e intuitivo.

- Participação em maratonas de programação representando a

Acesse em: International Journal for Innovation Education

instituição

and Research

- Publicação científica internacional por desenvolvimento de

FalaIF

software no ramo médico em parceria com a Universidade Federal

FalaIF é o meu trabalho de conclusão de curso (TCC), que

- Desenvolvimento de aplicativo de comunicação institucional como

desenvolvi ao lado de meu amigo e minha dupla, Raphael

Trabalho de Conclusão de Curso

de Mato Grosso do Sul

Viana de Paula Leite. O trabalho foi orientado pela Prof.

Juliana Danielly de Rezende Miguel. O trabalho consiste

CONTATO

em um sistema de comunicados online, podendo ser

Celular: (67) 99293-7903

agendados ou postados instantaneamente. Também é

E-mail: maudneto@gmail.com

possível fazer o download do aplicativo clicando aqui.

Endereço: Rua Tabelião Murilo Rolim, 114, apto C211 -

Acesse em: https://falaif.com.br/

Campo Grande, MS

Mes. Lia Balta Quinta Nara e coorientado pela Mes.

