
RAFAEL FAUSTINI
Brasileiro e italiano, solteiro, 22 anos.

contato@rafaelfaustini.com.br
Lisboa – Portugal.

ANALISTA DESENVOLVEDOR

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Unilasalle do Rio de Janeiro.

IDIOMA
Português - Nativo
Inglês - Usuário Proficiente - Entendimento / Leitura / Escrita Nível: C2
Italiano - Usuário Básico - Entendimento / Leitura / Escrita Nível: A2

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Jovem profissional na área de Sistema de Informação. Rafael se dedica a testar novas
funções em programação desde seus 11 anos de idade.

Autodidata e comprometido com suas entregas, Rafael já atuou com linguagens como
Delphi e Pascal, antes mesmo de ingressar na faculdade. Recentemente publicou um paper
numa conferência internacional e como pontos fortes é possível destacar seu perfil analítico,
sua resiliência e criatividade.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Kwan. Ago 2021 - Agora
Cargo: Analista Desenvolvedor no Caixabank BPI
Investigação, análise e desenvolvimento de software ágil com scrum e kanban, AngularJS e
C#.

2tech Sistemas. Jan 2021 - Jun 2021
Cargo: Desenvolvedor de Software
Desenvolve novas features front-end e back-end para um sistema existente, ajuda na
migração de páginas legado de Asp Clássico para biblioteca Vue com ASP . NET API e SQL
Server, também responsável por melhorias, análise e boas práticas de segurança da
informação no desenvolvimento.

2tech Sistemas. Jan 2020 - Dez 2020
Cargo: Estagiário em desenvolvimento de Software
Ajudou no mantimento de uma plataforma asp legado e migração para biblioteca Vue e
ASP .NET API. Responsável pela implementação de SASS no sistema. Tendo trabalhado como
front-end e back-end.

Unilasalle RJ. Abr 2020 - Agora
Cargo: Aluno pesquisador
Pesquisou sobre a aplicação de machine learning para detectar perambulação de
pacientes de alzheimer. Autor do paper “Convolutional Neural Network for Elderly Wandering
Prediction in Indoor Scenarios” que foi usado como projeto final da universidade, publicado e
apresentado na 14ª Conferência Internacional de Informática aplicada a Saúde (HealthInf).
Foi desenvolvida uma aplicação geradora de dados em javascript com a biblioteca Vue e
um modelo de machine learning em Python com a biblioteca Keras.

CFM Energy Consultancy. Set 2018 - Nov 2018
Cargo: Estagiário em desenvolvimento de Software
Ajudou a manter a plataforma Earth4geo implementando novas features e corrigindo
problemas. Trabalhando com a linguagem de programação Javascript , o básico da



biblioteca React, PHP, MySql na manipulação de banco de dados. Para desenvolvimento
mobile Apache Cordova e Phonegap.

Unilasalle RJ. Jun 2018 - Set 2018
Cargo: Aluno Pesquisador.
Foi parte da pesquisa em ambientes imersivos, tendo contato com o básico de manipulação
de arduinos e programação C.

LA SALLE JÚNIOR. Mar 2017 - Jul 2017.
Cargo: Consultor de Sistemas de Informação
Inicialmente participou da execução de projetos e em seguida já estava atuando como líder
do projeto.
Nesta etapa havia a gestão de uma pequena equipe multidisciplinar, além do contato
próximo com o
cliente para entendimento da demanda e possíveis negociações.
Atuação na migração de um site de gestão interna para um novo formato, utilizando PHP,
HTML,
JavaScript e CSS.
Participação da melhoria do sistema de cadastro de clientes em PHP.

Atividades extracurriculares
Apresentação do aplicativo de caronas Anima na 3ª semana de inovação e tecnologia do

Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro

Intercâmbio pela Stafford House Study Holidays (UK)

Outros
Website: www.rafaelfaustini.com.br
Github: www.github.com/rafaelfaustini

http://www.rafaelfaustini.com.br

