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Oracle 9i: Instalação e Administração 

Oracle 9i: Modelagem e armazenamento de dados e administração 

de banco de dados 
Computación Univercomp 

Linux: Redes 

Linux: Administração de Sistemas II 

Linux: Administração de Sistemas I 
SoftNet Consultores 

Unixware 7 - System & Networking Administration  
Royher - Centro de Educação Autorizado 

O prazer de vender e servir com qualidade 

Oficina de Sucesso - Dr. Camilo Cruz, Ph. D. 

Técnico Superior en Informática 
Instituto Universitario de Tecnología Américo Vespucio 

Pontuação máxima da tese e menção de publicação 

2da Conferencia Iberoamericana de Linux 
LinuxWeek 2k 

 

 
 

 

 

      Experiência de trabalho 

 
Independente - Coaching Tecnológico 

FreeLancer / Independiente 

Durante esses 11 anos de experiência no campo da consultoria em informática, tive o desafio 

de aumentar a plataforma tecnológica de mais de 20 empresas em diferentes campos 

profissionais, desde a compra de equipamentos até comunicações, suporte e manutenção no 

local de todos a infra-estrutura, gerenciamento adicional de tecnologias web para diferentes 

clientes em diferentes ramos e assistência técnica no local para clientes exclusivos. Além 

disso, dediquei treinamento a clientes e funcionários em diferentes áreas básicas associadas 

à tecnologia da informação. 

Diretor 

Medica+PC (Fenixsys Ssystems C.A.) 

Durante esses 8 anos de trabalho para a empresa, tem havido muitas atividades de 

desenvolvimento e resolução de problemas para clientes corporativos em toda a diversidade 

de atividades que podem ser feitas por uma terceirização de informática para infra-estrutura. 

Todos os clientes com 100% de satisfação ao longo de todo. ao longo dos anos a um custo 

muito baixo, graças a atividades preventivas e a uma metodologia de trabalho robusta. 

Gerente de IT 

Tecsys Latin America (atualmente Cerca Technologies) 

Realizou várias posições, implementações e suporte para o Elite Series DMS, WMS, TMS, 

Eliteview, Foursite, Provia WMS, além de programação e business intelligence em mais de 15 

clientes em toda a América. As instalações foram feitas no servidor Windows / unix / linux, 

servidores de réplica, backup, AD / Samba, banco de dados, desenvolvimento, Web, Vpn entre 

os escritórios do Chile - Venezuela - Colômbia, manutenção da infra-estrutura, manutenção 

do software administrativo e da HR, Software de CRM, software de preços, entre outras 

configurações e atividades internas de rotina, tanto no escritório venezuelano quanto na 

Colômbia em paralelo. 

Diversos Encargos 

Excelsior Gama Supermercados C.A. 

Neste trabalho, eu tinha um alto nível de educação em relação ao atendimento ao cliente, 

valores e integridade do trabalho, ocupava uma grande quantidade de posições nas lojas, eu 

era responsável por um armazém e realizava tarefas de inventário, recepção, 

armazenamento, distribuição e logística, eu tinha responsabilidades várias no local. 

Consultor Independente em TI, Segurança, SEO, 

Desenvolvimento WEB, Infraestrutura, Coaching Tecnológico 

Actual 

 2007 

De Freitas 
 

2007 - 2015 

 

2001 - 2007 

 

     Educação 

 2006 

 

Sistemas operacionais 

Redes 

Web 

Especialista em TI com ampla experiência na 

prestação de serviços de consultoria, suporte, 

consultoria, em todas as áreas relacionadas à 

tecnologia da informação, como 

comunicações, tecnologias da web, servidores, 

banco de dados, hardware, conhecimento 

adicional em Marketing Digital, Imagem e 

Identidade Corporativa Consultoria de Gestão 

Estratégica, estratégias de posicionamento na 

Web. 

     ¿Porque eu? 

 

Programação 

     Habilidades 

 

Base de Dados 

Hardware 

Posicionamento da Web 

Coaching 

Gestão e Estratégia 

Liderança 

     Linguagem 

 

Espanhol 

Inglês 

Portugues 

2003 

 

1993 - 2001 

 

2002 

 

2001 

 

1999-2001 

 

2000 

 

 

Para visualizar este CV detalhadamente de forma prolongada, consulte o seguinte endereço: 

http://www.ndefreitas.com/currriculum_resume_cv ou pelo perfil Linkedin 


