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Sobre Comecei no mundo do desenvolvimento em 2012, aprendendo a programar pesquisando pela internet. Com 

apenas 12 anos desenvolvi meu primeiro website, desde então nunca mais parei. Em 2017 comecei o curso de 

Ciência da Computação pela faculdade UNISAL, e me apaixonei ainda mais pela área. Venho me dedicando cada 

dia mais para contribuir na comunidade compartilhando meus conhecimentos através de posts em blog e em 

sites de perguntas.

iClubs — Engenheiro de Software Sênior Nov 2021 - Até o momento

React Node TypeScript Cypress Jest PWA AWS Scrum Shape Up

Nascemos para resolver a complexidade da personalização da experiência do cliente, ajudando empresas 

organizar todos os dados de seus clientes e capacitá-los a usar esses dados para criar experiências 

personalizadas para seus clientes. Combatemos essa complexidade utilizando os dados dos nossos clientes 

através da nossa interface de usuário para facilitar a criação de loyalt, incentivos e programas de 

recompensas.Somos inspirados pela coragem, paixão e espírito empreendedor de cada membro de nossa 

equipe. Minha responsabilidade é liderar o time de Frontend para criar soluções de alto nível e com os melhores 

padrões do mercado.

UOL — Engenheiro de Software Jun 2021 - Nov 2021

React NextJs Jest Cypress BFF Node Video Streaming AWS Scrum

Tendo como responsabilidade o desenvolvimento de dois produtos estratégicos do time de portfólio de 

produtos digitais, atuando diretamente no desenvolvimento das aplicações UOL Play e UOL Loja de Jogos. 

Ajudando a equipe de desenvolvimento a arquitetar e desenvolver aplicações de alto desempenho e 

escalabilidade para suportar os mais de 114 milhões de visitantes únicos/mês da UOL, que é o maior grupo 

brasileiro de conteúdo, tecnologia, serviços e meios de pagamentos digitais brasileiro.

Zappts — Engenheiro Frontend Sênior Jul 2019 - Jun 2021

React React Native Redux TypeScript Node AWS Azure

Ajudando equipes a construir e projetar arquiteturas web e mobile com foco em escalabilidade, boas práticas e 

código limpo para empresas de referência no mercado nacional e internacional como Auttar, Santander, Getnet, 

iClubs, Ultragaz, Algar, entre outras.

Romasoft — Engenheiro Frontend Júnior Nov 2018 - Jul 2019

React React Native Redux HTML CSS Node C#

Desenvolvedor Front-End Jr na Romasoft Tecnologia, trabalhando com o desenvolvimento de aplicações web 

voltadas ao público jurídico com clientes espalhados por todo o país, trabalhando com as mais variadas 

tecnologias do mercado, como React, React Native, Redux, entre outras.

INPE — Estagiário Fullstack Jun 2018 - Nov 2019

Python PostgreSQL PHP JavaScript HTML CSS

Bolsa de iniciação científica para investigar as características de precipitação, temperatura do ar, umidade 

relativa e vento, realizando o levantamento dos dados históricos das cidades do Vale do Paraíba, Região 

Bragantina e Litoral norte de São Paulo. Elaborando uma climatologia e calculando as anomalias de algumas 

variáveis meteorológicas, estabelecendo limiares de extremos, e desenvolvendo uma ferramenta web utilizando 

linguagens como PHP, JavaScript e Python, para fornecer uma visualização das informações pelo Grupo de 

Previsão de Tempo da DIDOP do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
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Ciência da Computação — Unisal Jan 2017 - IncompletoEducação

Getnet all-in-one online payments

A Getnet é uma plataforma de pagamento global de alta tecnologia que ajuda as empresas a aceitar 

pagamentos com segurança, ao mesmo tempo em que oferece a melhor experiência de pagamento 

para clientes em todos os lugares .



De longe o maior desafio que já tive em minha carreira, construímos três aplicação de checkouts sendo 

possível funcionar em diversos países com moedas e regras de negócio totalmente diferente uma da 

outra, fui responsável por liderar o time de Frontend atuando na linha de frente com o time global do 

SMPS (Santander Merchant Platform Solutions) para construir uma aplicação escalável para o mundo 

inteiro.



Saiba mais em: getneteurope.com

React TypeScript Multi-tenant BFF SDK

Veja todos os projetos em: vinniciusgomes.com/portfolio

UOL Play

O UOL PLAY é a plataforma de conteúdo via streaming do UOL! Através da aplicação você tem acesso 

ao melhor da TV e do cinema para assistir quando e como quiser. Você também encontra vários títulos 

para alugar e assistir no seu computador, tablet, celular ou até na TV, utilizando o Chromecast.



O desafio por trás do projeto foi construir uma aplicação performática, utilizando tecnologias pouco 

exploradas para reproduzir os conteúdos com alta qualidade (4k) de uma forma rápida e sem gargalos 

para o usuário na ponta.



Saiba mais em: play.uol.com.br

React TypeScript Streaming BFF

Veja todos os projetos em: vinniciusgomes.com/portfolio

Receba

O principal objetivo da Receba é incentivar equipes de vendas e possibilitar o monitoramento em 

tempo real dos dados mais importantes para gerencias campanha de incentivos de vendas.



O desafio é criar uma aplicação B2B para os clientes gerenciarem suas campanhas e ter uma 

dashboard analítica completa para acompanhar métricas importantes. 



O segundo desafio é criar uma aplicação B2C de um banco digital, com funcionalidades como extrato, 

saldo, resgate via Pix e entre outras formas de resgate. Uma aplicação  focada na experiência do 

usuário e construída totalmente Mobile First, utilizando tecnologias como PWA para tornar ainda melhor 

a usabilidade do aplicativo.



Saiba mais em: receba.app

React TypeScript PWA

Veja todos os projetos em: vinniciusgomes.com/portfolio

UOL Loja de jogos

Na Loja de Jogos do UOL você tem acesso aos jogos mais famosos da comunidade gamer, onlines e 

para download. 



O grande desafio foi transformar uma loja legada construída a mais de 10 anos atrás para algo 

totalmente novo e performático. Fui responsável por cuidar de todo o time de Frontend do projeto, 

tomando decisões estratégicas para construir a melhor aplicação possível.



Saiba mais em: lojadejogos.uol.com.br

React TypeScript NextJs E-commerce BFF

Veja todos os projetos em: vinniciusgomes.com/portfolio
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https://unisal.br/
https://www.getneteurope.com/
https://vinniciusgomes.com/portfolio
https://play.uol.com.br/
https://vinniciusgomes.com/portfolio
https://receba.app/
https://vinniciusgomes.com/portfolio
https://lojadejogos.uol.com.br/
https://vinniciusgomes.com/portfolio

	1
	2

