Currículum Vitae

Me chamo Michel Anderson Lütz Teixeira nasci em
13/01/1988 sou natural de Porto Alegre cidade que
atualmente resido.
Meus contatos são:
Telefone: (51)98456-7375
Site: http://micheltlutz.me
E-Mail: michel_lutz@icloud.com
Linked in: https://www.linkedin.com/in/michellutz/
GitHub: https://github.com/micheltlutz
Sou desenvolvedor iOS pela empresa Deliver IT
Meus interesses variam de tecnologia a empreendedorismo.
Atualmente estou fazendo curso de inglês particular, cursando faculdade e
me aperfeiçoando no desenvolvimento mobile.
Iniciei com o desenvolvimento mobile em 2013 com projetos Híbridos, com
a criação do aplicativo CataCão, aplicativo de rastreio de animais perdidos.
Gosto muito de passar o tempo livre com minha noiva e cachorro. Saímos
para tomar um chimarrão no parque marinha ou pegamos a estrada para o
litoral.

Aplicativos e Contribuições

Promessas Bíblicas
As vezes você só precisa de uma
palavra de conforto conheça.
App Store Apple

Marvel App
Projeto Swift apresentação de
conhecimentos.
Projeto no GitHub

Fullpromo

App Michel Lutz
App Michel Lutz iOS (Currículo
em app) - Fontes no GitHub

Calcula Freela
Desenvolvimento Aplicativo
nativo com Swift
AppStore Apple

Rocker.Chat.iOS
Contribuição em projeto open
source Rocket.Chat.iOS
Projeto no GitHub

Super Copas
Veja os Campeões das Copas em
seu celular com este Super App.
App Store Apple

Gera Senha
Aplicativo para geração de senhas
fortes para usos diversos
App Store Apple

Desenvolvimento Aplicativo
Hibrido (ionic) para a empresa
Fullpromo | Apple Store | Google

Formação
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Instituição: Centro Universitário Ritter dos Reis
Local: Porto Alegre – RS
Status: Cursando

Curso: Técnico de Informática
Instituição: Escola de Educação Profissional Alcides Maya
Local: Porto Alegre – RS
Conclusão: 1o Sem. 2008 – Completo

Certificados e Cursos

Certificados e Cursos (continuação)

* Os certificados estão no seguinte link : http://micheltlutz.me/sobre#cert_cursos

Experiências
Atual
Desenvolvedor iOS
Código da Mente - Porto Alegre
De 16/04/2008 atual
Desenvolvimento da nova versão nativa para o aplicativo iOS
Site: https://www.cingulo.com

Anteriores
Programador PHP Pleno
Centro Universitário Ritter dos Reis - Porto Alegre
De 14/01/2008até 01/10/2010
Desenvolvimento e manutenção de sistema da instituição e banco de dados
sistema
acadêmico e financeiro.
Site: http://uniritter.edu.br/
Analista desenvolvedor
Canopus Informática - Porto Alegre
De 02/10/2010até 04/04/2011
- Desenvolvimento de robôs de notícias do portal Terra
- Desenvolvimento de capa de esportes portal Terra em 2010
- Desenvolvimento do Site da Empresa
- Scrum Master Analista desenvolvedor em projetos de clientes da empresa
Site: http://www.canopusonline.com/
Diretor, SM, Desenvolvedor …
Masters Mx Informática .ltda - Porto Alegre
De 05/04/2011até 04/07/2017
Desenvolvimento de sistemas web e mobile para negócios diversos.
Administração de Servidores cloud computing.
Treinementos e cursos de Gestão de projetos ágeis

alguns clientes:

Em 2001 iniciei com a criação de websites e hoje atendendo diversos clientes
com desenvolvimento de sistemas e aplicativos para celulares e tablets abaixo

UniRitter – Desenvolvimento de chamado online para FADERGS, Melhorias no Lançamento de
notas
sistema acadêmico SIGA. Desenvolvimento de Aplicativo da Instituição para consultas de notas,
salas e
demais informações acadêmicas.
FullPromo RH - Desenvolvimento de site e gestão de currículos aplicativo para
smartphones para consulta de vagas e divulgação de notícias da empresa -

- Site e Sistema de Currículos: http://fullpromo.com.br/
- Apple Store: https://appsto.re/br/Vxqbib.i
- Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mastersmx.fullpromo
Ferramentas Canoas – Instalação e configuração de infraestrutura de servidores maquinas da
empresa, desenvolvimento de site e sistema para gestão de produtos e estoque, projeto de
migração
de ERP legado da empresa para versão web em andamento. http://ferramentascanoas.com.br/
Soper Imóveis – Criação de site gestão de imóveis e controle financeiro da imobiliária.
http://www.soperimoveis.com.br/
Reis e Reis Advogados – Desenvolvimento de site da empresa
http://reisereisadvogados.com.br/
Dra. Teresa Bennemann – Desenolvimento de site e gestão de pacientes, implantação de
biometria e sensores iBeacons em andamento
http://www.sorrindoparavida.com.br/
Treinamentos/Cursos Scrum Ministrados:
Alfamidia – Alfamidia Projetos: SCRUM – de 2012 a 2015
Qualitiin – Construindo uma equipe ágil. Jul/2014
Ulbra Torres - Construindo uma equipe ágil. Set/2014
Desenvolvedor Front-end
Thema Informática - Porto Alegre
De 05/08/2015 - Atual
Desenvolvimento de portais para órgãos públicos(São Leopoldo, Imbé,
Lajeado, Taquara, Montenegro)
Desenvolvimento de aplicativo para suporte a impressão e acesso a smartcard
para google chorme, desenvolvimento de aplicativo de controle patrimonial
para TJ-RS usando ionic e angular, responsável por componentes javascript e interfaces do
sistema de gestão de órgãos públicos produto da empresa.
Projetos
Implantação de novo site prefeitura de São Leopoldo - Setembro 2015 - Ver Projeto
Implantação de novo site prefeitura de Imbé - Novembro 2015 - Ver Projeto
Implantação de novo site prefeitura de Taquara - Maio 2016 - Ver Projeto
Implantação de novo site prefeitura de Montenegro - Fevereiro 2017
Os projetos possibilitaram novos recursos para os clientes bem como uma navegação mais
simplificada e organizada para os usuários.
Desenvolvimento de aplicativo para controle patrimonial do TJRS - Dezembro 2016
Desenvolvimento de aplicativo Híbrido (Android e iOS) para leitura e sincronia de controle
patrimonial do TJRS,
O projeto possibilitou novos recursos para o cliente bem como uma navegação mais simplificada
e organizada para os usuários.
Site: https://www.thema.inf.br/

