Oi, meu nome é André de Paula Terceiro.
Eu falarei de um pouco da minha história.
Eu sou técnico em informática e eletroeletrônica desde 2001. Eu era aluno nestes cursos em
paralelo.
Em 2002 eu tirei a certificação Cisco CCNA (fotos no meu perfil do LinkedIN).
Em 2004 eu entrei na Fatec-SP, uma faculdade pública em São Paulo.
Depois que eu me formei, eu trabalhei em uma pequena agência chamada GritoAD com tecnolgias
web, como PHP. A agência fechou e um dono me indicou para a Promosapiens, uma agência maior
onde eu trabalhei por 5 anos.
Na promosapiens eu trabalhei com .NET, PHP (Wordpress, CakePHP etc), tecnologias web como
JavaScript, Arduino, Assembly (PIC) and AS3 (Adobe Flash), SVN e outras. Fotos no meu perfil do
LinkedIN. Foi uma experiência muito boa. Mas, se foi uma experiência muito boa, por que eu
mudei de trabalho?
Bem, em 2012 eu estudei Engenharia de Software (pós graduação) na USJT. l[a eu conheci o
Thiago Pelizoni, um grande amigo. E ele falava das tecnologias que eles usavam, como Ruby e
Rails. Eu queria crescer e aplicar alguns conceitos que eu aprendi no curso e eu não conseguiria
aplicar estando na Promosapiens. Não foi uma decisão fácil, mas eu sabia que precisava trocar de
emprego.
Então eu fiz um teste na Fundação Cásper Líbero e passei neste teste. Lá eu trabalhei por 6 anos
com tecnologias como Ruby (com Rails), PHP (ZF1, ZF2, Symfony, “vanilla” etc) Cordova,
Node.JS, Selenium, Gettext, Git e outras ferramentas do ecossistema como PHPUnit (PHP) e Rspec
(Ruby).
Em 2020 eu trabalhei em uma agência chamada Swide. Um trabalho rápido. A agência dependia de
um contrato para me manter lá e o cliente não aceitou as condições. Lá eu trabalhei com um
framework PHP proprietário e tecnologias como Git e JavaScript.
E então eu comecei a trabalhar na Riachuelo. Uma empresa muito grande com um setor chamado
CAC/COE. Lá eu desenvolvi softwares como o “Slack Bot” (um bot que automaticamente posta a
resposta de uma dúvida com base no texto da pergunta e em textos de threads anteriores) e eu ajudo
outras pessoas com problemas técnicos que tiverem para fazer o trabalho deles.
Como eu faço meu trabalho? Bem, você pode ver (links para várias plataformas no
http://www.terceiro.com.br):
- Minhas respostas de Katas no Codewars. Eu tenho respostas para mais de 600 problemas lá;
- Meus trabalhos no perfil do LinkedIN;
- Meus repositórios no Github;
- Vídeos “linkados” no http://www.terceiro.com.br
- Vários outrod links no http://www.terceiro.com.br
- Se você ainda precisar muito falar com alguém, alguns referências são: https://diversosandreapt82.s3.sa-east-1.amazonaws.com/referencias.htm

