João Paulo Hotequil
Para informações pessoais, peço que favor entre em contato comigo pelo e-mail
hotequil@protonmail.com, desde já agradeço.

O que eu tenho a dizer:
O meu nome é João Paulo Hotequil, trabalho desde os 14 anos de idade na área de
TI, mexendo com hardware, com 16 anos decidi iniciar a jornada nos códigos, criei
uma rotina de estudos sólida, com isso consegui o meu primeiro emprego como
programador, busco sempre me aperfeiçoar com cursos e certificações que viso e
almejo obter para implementar o conhecimento que aprendi onde trabalho e nos
meus projetos pessoais. Acredito muito na tecnologia como um meio para
descentralização da sociedade, barateamento de custos, geração de empregos e
facilitação geral da vida de todos, porém para isso precisamos de pessoas
capacitadas, focadas, que saibam trabalhar em equipe, tenham vontade de aprender
e compartilhar conhecimento, também que gostem de achar soluções para resolver
diferentes problemas, tendo sempre visão na acessibilidade, responsividade,
performance, semântica, usabilidade, inclusão e bom design.

Formações:
[fevereiro de 2021 – até o momento] FIAP | EAD: estou cursando sistemas de
informação (bacharelado) em uma graduação online de quatro anos.
[fevereiro de 2018 – dezembro de 2019] E.E.B. Professor Honório Miranda |
Gaspar, Santa Catarina: cursei o segundo e terceiro ano do ensino médio.
[fevereiro de 2006 – dezembro de 2017] Madre Francisca Lampel | Gaspar, Santa
Catarina: cursei o ensino fundamental (I e II) e o primeiro ano do ensino médio.

Especializações, treinamentos e cursos (tenho
algumas outras certificações que acabei não
colocando aqui):
[100% concluído] Loiane Groner (28 horas) | Educação a distância: concluí um
curso de Angular pela plataforma online da Loiane Groner.

[dezembro de 2020 – dezembro de 2020] Microsoft (2 horas) | Blumenau, Santa
Catarina: realizei o exame 70-480 da Microsoft na ProWay com perguntas de
HTML5, CSS3 e JavaScript, minha pontuação final foi de 909 pontos.
[outubro de 2020 – outubro de 2020] Apex (3 horas) | Blumenau, Santa Catarina:
participei de um workshop sobre empreendedorismo.
[outubro de 2020 – outubro de 2020] Apex (3 horas) | Blumenau, Santa Catarina:
participei de um workshop sobre planejamento de carreira.
[novembro de 2019 – novembro de 2019] Front in Floripa (8 horas) |
Florianópolis, Santa Catarina: participei do evento Front in Floripa.
[janeiro de 2019 – junho de 2019] Apex (180 horas) | Blumenau, Santa Catarina:
treinamento de alta performance de desenvolvimento e programação front-end
usando HTML5, CSS3 (SASS e SCSS), JavaScript, TypeScript, testes, Angular 6,
ReactJS, VueJS, Git e GitHub, Webpack e Gulp.
[dezembro de 2018 - dezembro de 2018] Apex (16 horas) | Blumenau, Santa
Catarina: treinamento de alta performance de lógica de programação sobre boas
práticas, manipulação de textos, criação de objetos, armazenamento de dados em
listas e tópicos avançados da linguagem.
[dezembro de 2018 - dezembro de 2018] Apex (16 horas) | Blumenau, Santa
Catarina: treinamento de alta performance de banco de dados sobre instalação,
configuração, conceitos básicos, comandos para manipulação de tabelas, texto e
data, operadores, funções básicas e intermediárias, normalização de dados,
relacionamento entre tabelas, unificação de tabelas, realização de consultas, criação
de views, indexação de tabelas, backup de dados e restauração das informações da
base através do backup.
[100% concluído] Udemy (54 horas) | Educação a distância: treinamento básico
de desenvolvimento e programação front-end utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript
em cinco projetos.
[100% concluído] Udemy (10 horas) | Educação a distância: treinamento básico
de inglês sobre metodologia para ser fluente.
[setembro de 2018 – fevereiro de 2019] Instituto Mix (96 horas) | Gaspar, Santa
Catarina: treinamento básico de montagem e manutenção de hardware e redes.
[maio de 2017 – outubro de 2018] GERAR (1280 horas) | Gaspar e Blumenau,
Santa Catarina: curso de administração como menor aprendiz.

Experiência:
[janeiro de 2020 – até o momento] Desenvolvedor front-end | Velow Sistemas:
trabalho atualmente como desenvolvedor front-end júnior.
[maio de 2019 – dezembro de 2019] Estagiário de programação | Velow
Sistemas: atuei como estagiário de programação por uma pequena fração de tempo,
com isso consegui ser efetivado na empresa.
[maio de 2017 – outubro de 2018] Auxiliar de TI | Fazzenda Park Hotel: eu era um
menor aprendiz, com 14 anos, tive muitas responsabilidades e ordens de serviço para
fazer, ganhei muita experiência na parte de infra e suporte na área de TI.
[junho de 2016 – janeiro de 2017] Apresentador de rádio | Rádio Sentinela do
Vale: trabalhei com meu potencial de comunicação na rádio, apresentava um
programa de entretenimento, chamado Variedades, junto de um colega, não trabalhei
de carteira assinada.

