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Pedro José Alves Correia
Website: www.pedrocorreia.net E-Mail: pc@pedrocorreia.net
Windows Live Messenger: pedrojacorreia@hotmail.com

Formação Académica
Licenciatura em Engenharia Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
(a frequentar)
12º Ano – Curso Tecnológico de Informática
Média Final 14 valores

Experiência Profissional
Programador
Sólidos conhecimentos nas seguintes áreas de programação:
•

PHP, (X)HTML, XML, JavaScript, VBScript, ASP, VB6, VBA, ActionScript, Java

•

.NET

Sólidos conhecimentos nos seguintes sistemas de bases de dados:
•

MySQL; SQLServer; Microsoft Access; (a nível profissional)

•

Oracle (a nível académico)

Conhecimentos nas seguintes áreas:
•

Macromedia Fireworks; Macromedia Flash; JSP; Java beans; Servlets

Conhecimentos académicos nas seguintes áreas de programação:
•

C, Pascal, Haskell;

Conhecimentos sólidos em diversos tipos de software tais como: Microsoft Office; Windows (tanto a nível
server como workstation), Linux; ferramentas WYSIWG; etc., etc.

Abril/1999 até ao presente
Técnico de Informática/ Programador numa empresa de marketing/ telemarketing/ organização de
eventos desportivos.
Funções Desempenhadas:
•

Responsável pela construção de bases de dados feitas à medida (Microsoft Access 2000,
SQLServer , Visual Basic) para campanhas específicas, como por exemplo a base de dados da
DGV que deu origem, a uma parte de conteúdos, ao site da mesma www.dgv.pt;

•

Responsável pela manutenção e configuração de rede em Windows 2003 Server;

•

Responsável pela construção e administração de websites (ver à frente mais detalhes);

•

Responsável pela construção de páginas (formulários) de inscrição para eventos (ver à frente
mais detalhes);

•

Responsável pela construção de aplicações BackOffice de suporte, tanto a sites como a páginas
de inscrição (ver à frente mais detalhes);

•

Responsável pela gestão do parque informático;
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•

Responsável pela administração da central telefónica (Alcatel 4400);

•

Suporte informático aos colaboradores da empresa;

Funções desempenhadas na área de Internet:
•

Programador principal:
o

www.vsai.pt – site da empresa VSA Inovação, tem conteúdos geridos por um BackOffice
tais como clientes, cases; possui um módulo de bolsa de emprego no qual, entre outros, o
administrador cria facilmente oportunidades de emprego, segmenta áreas; consegue
controlar eficazmente e de uma maneira rápida todas as candidaturas; o candidato
poderá facilmente actualizar os seus dados (cv, habilitações, conhecimentos, etc),
cancelar ou candidatar-se a uma oportunidade de emprego, etc.

o

www.jf-vfxira.pt – site da junta de freguesia de Vila Franca de Xira; site totalmente gerido
e mantido por um BackOffice;

o

www.jf-povoasantairia.pt – site da junta de freguesia Póvoa de Santa Iria, site totalmente
gerido e mantido por um BackOffice;

o

comunicaciones.unitronics.es/sintra/

-

micro-site

de

apresentação

de

um

evento

organizado em Sintra;
o

www.vendiconstroi.pt – site de uma empresa de construção civil;

o

Formulários / páginas de inscrição para eventos, tais como: Apple; Sun Microsystems;
WCSF (World Congress Science and Football) evento organizado em parceria com a
Faculdade de Motricidade Humana; Prevenção Rodoviária Portuguesa (campanha emarketing); etc. Todas geridas por um BackOffice; somente a parte de programação, a
parte de design estava a cargo de outra pessoa

o

Construção da intranet (php+mysql) da empresa;

o

Vários projectos internos web-based tais como por exemplo, remodelação de Bases de
dados de campanhas anteriormente em Access e/ou SQL Server;

o
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Experiência Profissional (continuação)
1998 até ao presente
Em parceria com mais pessoas, gerimos vários websites:
•

www.gratuito-online.com, portal de serviços gratuitos

•

www.onemagic.net, portal de serviços gratuitos que substitui o gratuito-online.com

•

www.webhostpt.com, alojamento de sites;

Funções Desempenhadas:
•

Programador: utilizando HTML+PHP+javascript com bases de dados em MySQL;

•

Sites construídos:
o

www.institut-katia.ch – site de um instituto de beleza, praticamente todo o site é gerido
dinamicamente recorrendo a um BackOffice;

o

www.florbela.ch – site de e-commerce; no BackOffice são geridos todos produtos
existentes no site, podendo um produto ser constituído por várias opções, tais como:
postais, mensagem, etc; todas as transacções, histórico, dados dos clientes; permite
várias segmentações de produtos, bem como a opção de os destacar; etc., etc.;

o

www.kaloriasclub.com – pertence a uma empresa que possui vários ginásios; criei um
módulo de gestão de notícias e de horários; gerido por um BackOffice;

o

www.livraria-camoes.ch – módulo de gestão de mais de 3000 produtos (e continuamente
a crescer); gerido por um BackOffice;

o

www.lacasadellapasta.ch – módulo de gestão de produtos; gerido por um BackOffice;

o

www.cafedusoleilcorsier.ch – módulo de gestão de ementas de um restaurante, gerido
por um BackOffice;

o

www.sabor-arte.net – módulo de galeria de imagens gerido por um BackOffice, o design
esteve a cargo de www.carlos-alves.com

o

www.radiosines.com – módulo de noticias, sondagens, gerido por um BackOffice

o

www.carnaland.ch – módulo de noticias, gerido por um BackOffice;

o

www.biorigin.ch – módulo de noticias, gerido por um BackOffice;

o

www.onemagic.net/classificados – site de classificados (construção completa)

o

www.sport-finance.com – vários módulos, tais como jogadores, noticias, etc., gerido por
um BackOffice;

o

www.gratuito-online.com/imagens – clipart (construção completa);

o

www.rhb.pt – programação completa, com design a cargo de outra pessoa;

o

www.lusitanodegeneve.ch – módulo de noticias, gerido por um BackOffice;

•

Helpdesk quando assim é possível e/ou necessário;

•

Construção de uma aplicação modular de BackOffice constituída por vários módulos base tais
como: noticias; sondagens; recrutamento; newsletter, portfólio; meteorologia; galeria de
imagens; etc.

•

Configuração/ instalação de serviços;
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Idiomas
Inglês
Castelhano
Francês
Italiano

Leitura
Muito Bom
Regular
Regular
Elementar

Escrita
Muito Bom
Regular
Regular
Elementar

Expressão Oral
Muito Bom
Regular
Regular
Elementar

Formação Extracurricular
1997 a Inicio de 1998
• Operador de Portagem na Brisa em regime part-time (fins-de-semana).
1998 - Curso Microsoft Office/ Windows na empresa Microcamp
• Duração 1 ano
• Média final 20 valores
2000/1/2/3
Frequência de vários congressos organizados pela APDC (Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento da Comunicação)
2003
2005

Acção de formação na Apple IMC Portugal
Presença no Evento TechDays organizado pela Microsoft que consistia no lançamento dos
produtos “MICROSOFT SQL 2005”, “VISUAL STUDIO 2005” e “BIZTALK 2006”
Acção de formação, na Sun Microsystems Portugal, sobre equipamentos storage da Sun

2007
Presença no Evento TechDays2007 organizado pela Microsoft. Devido à enorme diversidade das
sessões, optei por assistir a sessões mais técnicas relacionados com .NET (ASP.NET, ASP.NET AJAX,
.NET 3.0, C#3.0; LINQ); WPF/E; WCF; IIS7.0; SQL Server2005 Compact Edition; Expression Web.
Também assisti a algumas sessões mais teóricas, tais como “Software As A Service”; metodologias
ágeis (SCRUM, MSF, XP) e conceitos; consolidação nas TI’s.

Actividade Extracurriculares
Futebol; Body Combat; Body Pump; RPM; ABS; Cardio-Fitness; Body Balance; Tai Chi Chuan;

Outras Informações
Carta de Condução Categoria B
Situação militar resolvida (reserva territorial)
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