Contato
11 99450-7507 (Mobile)
herbertferna@gmail.com

www.linkedin.com/in/herbertfernando-62a7b0157 (LinkedIn)
herbertfernando.com (Portfolio)

Principais competências
Bussines Inteligence
Big data
ETL (Extração, transformação e
carregamento)

Languages
Português (Native or Bilingual)
Ingles (Full Professional)

Certifications
Curso completo de Desenvolvimento
Web
Desenvolvedor NodeJS e MongoDB
Certificado de Participação
Estendida Google Cloud Onboard
Zabbix - Construindo um ambiente
de monitoramento
Desenvolvedor Python

Herbert Fernando

Data Engineering | Data Analyst | Business Intelligence Analyst
Osasco, São Paulo, Brasil

Resumo
Experiência em modelagem de dados, Engenharia de Dados, ETL,
construção de Dashboards e relatórios gerenciais.
Já atuei em banco de dados Oracle/Mysql e banco de dados não
relacionais MongoDB, DynamoDB, em minha experiência atual
trabalho apenas com Microsoft SQL Server. Conhecimento também
em Cloud para grande volume de dados com Google Cloud e
Amazon AWS, e Azure DataBricks.
Também possuo fortes skills com Linux (Red Hat e Ubuntu),
Desenvolvimento Shell Script, Desenvolvimento Mobile e Web
( Java, NodeJS, C# .NET e aperfeiçoando no momento Python)
Domínio principal nas ferramentas:
ETL: Talend, Pentaho, SSIS (Integration Services), Talend.
OLAP: Tableau, PowerBI.
Big Data: Ecossistema Hadoop, Apache Kafka, Apache Airflow.
Cloud: AWS, Google Cloud.

Experiência
Brink´s Brasil
Senior Business Intelligence Analyst
setembro de 2019 - Present (6 meses)
São Paulo e Região, Brasil

Atuando com desenvolvimento de reports e Dashboards no Tableau;
Criação de ETL com Integration Services (SSIS);
Criação de Procedures para cargas dos dados em SQL Server;
Desenvolvendo e implantando o ecossistema hadoop na corporação.

Avanade Brasil
Business Intelligence Consultant

junho de 2019 - agosto de 2019 (3 meses)
São Paulo e Região, Brasil
Page 1 of 5

Atuando com tecnologias Microsoft;
ETL com Integration Services;
Levantamento de requisitos;
Criação de Relatórios no Power BI. Linguagem DAX e M;
Criação de Fatos, Dimensões e Cubos OLAP;
Microsoft Analysis Services;
Atuando apenas com SQL Server.
Contrato por tempo determinado.

Capgemini
Business Intelligence Analyst

setembro de 2018 - junho de 2019 (10 meses)
Salvador e Região, Brasil
Projeto Trabalhados:
Serasa Experian (Atual): Criação de ETL para migração de dados do Oracle Hexadata para Ibm Db2, e SQLServer.
Levantamento de requisito, criação de DW, e sustentação.
Utilização do Tableau para criação de Dashbords. Criação de relatórios com a
ferramenta IBM Hyperion.
Relatórios e visualização de dados com IBM Cognos Analytics.
Bradesco: Utilizando a ferramenta Powercenter para migração de dados e
criação de ETL.
CNPQ Brasilia: Criação de ETL utilizando o Talend e usando a ferramenta
OLAP, Microstrategy.

Solutis Tecnologias
1 ano 4 meses

Business Intelligence Analyst

abril de 2018 - setembro de 2018 (6 meses)
Salvador e Região, Brasil
✓ Atuo em projetos estratégicos. Projeto e desenvolvo os processos de carga
(ETL), através da plataforma Postgree, e banco não relacionais (MongoDB)
com o objetivo de integrar os dados contemplados no escopo do projeto.
✓ Desenvolvo processos de carga (ETL) para carregar os dados de forma
incremental conforme periodicidade definida durante fase de planejamento.
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✓ Implemento, através dos pacotes de carga, processo de qualidade de
dados, considerando regras de validação.
✓ Projeto e desenvolvo modelos de dados multidimensional e tabulares o
Data Mart e Cubo Olap criando como principal e unica fonte de informação,
segurança (roles) para acessar o modelo multidimensional e tabular no
ambiente da nuvem através dos relatórios pré formatados ou consultas
Ad-Hocs no Cubo do PowerBI, Tableau entre outros. Criação de relatórios
inteligentes utilizando o DAX e M (PowerBI)

Technology Analyst

junho de 2017 - abril de 2018 (11 meses)
Salvador e Região, Brasil
✓ Gerenciamento avançado do Zabbix, criação de triggers e novos métodos
de monitoramento. Atendimento de chamados Nível 3, para inserção de novos
parâmetros no servidor.
✓ Desenvolvimento Java (Eclipse Plataform) e PHP para desenvolvimento do
painel de indicadores.
✓ Experiência em SQL (Oracle, Postgre, Mysql e SQLServer) para aplicações
de B.I: Pentaho, SpagoBI(Knowage), PowerBI e Tableau.
✓ Atualmente trabalhando com desenvolvimento e cargas de ETL, Data
Wherehouse e criação de Dashboards dinâmicos para apresentação de
indicadores dos clientes.

Hapvida
Technical Support Analyst
2016 - 2017 (1 ano)
Salvador e Região, Brasil

✓Gerenciamento dos sistemas hospitalares: Criação e bloqueio de usuários,
treinamento de novos
funcionários e médicos, manutenção e configuração de telas.
✓ Monitoramento, manutenção e criação de rede: Monitoramento através da
ferramenta Zabbix, criação de regras de navegação no Firewall (Fotigate),
criação de scripts de logon no servidor AD.
✓ Atendimento de chamados nível 1 a 3 aos usuários das unidades da qual
sou responsável (Camaçari, Cajazeiras, Lauro 1 e 2), para resolução de
problemas sistêmicos e treinamento de telas de novas implantações.

Colégio Sartre COC Nobel
Técnico em TI

junho de 2015 - março de 2016 (10 meses)
Salvador e Região, Brasil
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✓ Experiência na prestação de assistência na administração da rede de
computadores e suporte aos usuários em hardware e software, realizando a
manutenção de equipamentos de informática e configuração de rede, e afins;
✓ Atuação no diagnóstico e troca de equipamentos com problemas,
envolvendo a instalação e reinstalação de sistema operacional;
✓ Vivência no atendimento de campo e remoto a clientes, realizando
testes em sistemas desenvolvidos pela empresa e serviços de manutenção
(sistemas e hardware)

CHC Designer
Desenvolvedor Web

março de 2013 - dezembro de 2013 (10 meses)
Salvador e Região, Brasil
✓Desenvolvimento e manutenção de sites e manutenção de aplicações em
Mambo, Joomla. ✓Desenvolvimento de Banco de dados em MYSQL.
✓Criação de logomarcas e campanhas de Marketing para empresa.
✓Criação do Aplicativo Mobile para a empresa.

ASUS BRASIL
Promotor Trade Marketing

fevereiro de 2012 - março de 2013 (1 ano 2 meses)
Salvador e Região, Brasil
✓Responsável por divulgação e implantação, venda e distribuição, dos novos
componentes eletrônicos tecnológicos da marca ASUS nos estados da Bahia
e Sergipe;
✓Criação de campanha de Marketing, para expandir o negócio da marca;
✓Treinamento de equipes de vendedores e gerentes, para venda dos
produtos de T.I e Smartphone em grandes varejos (Extra, Walmart, Cencosud,
e etc.)

Formação acadêmica
Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação
Master of Business Administration - MBA, MBA em Business
Intelligence · (2018 - 2020)

Universidade Cidade de São Paulo
Bacharelado, CST Em Banco de Dados · (2017 - 2019)
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Universidade Estácio de Sá
Graduação Tecnológica, Análise e desenvolvimento de
Sistemas · (2014 - 2017)

SENAI São Paulo
Gestão de Tecnologia da Informação · (2009 - 2011)
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