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Caelum
fev 2021 - fev 2021

Front End - JavaScript
DOMINANDO JAVASCRIPT DO BÁSICO AO AVANÇADO

Fizemos o desenvolvimento da parte de JS (JavaScript) de uma SPA (Single Page

Application), sem a utilização de frameworks ou libs. Vimos tanto JS para front-end

quanto para back-end, utilizamos e consumimos uma API (VIACEP), pegando suas

informações e jogando de forma dinâmica no front end.

Alura
ago 2020 - ago 2020

Front End - SASS
Segundo sua própria página, a sigla SASS significa “Syntactically Awesome Style

Sheets” – ou seja, Folhas de Estilo com Sintaxe Espetacular.

A ideia é manter a mesma lógica do CSS (seletores, regras etc), mas de uma maneira

mais organizada, intuitiva e com trechos de código facilmente reutilizáveis.

Com o SASS, é muito mais fácil desenvolver um projeto grande e não se perder no

meio de tanto código.

Alura
jul 2020 - jul 2020

Front End CSS
CSS é a sigla para Cascading Style Sheets, ou seja, Folhas de Estilo em Cascatas. É

uma maneira de dar estilo ao código criado por linguagens como HTML, por exemplo.

Alura
jul 2020 - jul 2020

Front End - HTML
HTML é a sigla para Hyper Text Markup Language, ou seja, linguagem de marcação

de hipertexto. Ela é utilizada como marcação para desenvolver páginas e documentos

eletrônicos para a internet. Isso significa que ela garante a formatação ideal para sites.

Centro Universitário Eniac
jan 2012 - dez 2015

Sistemas de Informação
A grade curricular da formação foi desde business até I.A. Foi um curso abrangente e

de muita valor, as partes que mais me chamaram atenção foram as voltadas para

programação, vimos desde C até tecnologias voltadas para Web. Ao longo do curso,

desenvolvemos sites e fizemos um app android, vimos como abrir empresas.

Idiomas

Inglês Básico/ Intermediario

Informações Adicionais



Cursos FrontEnd Em formação na área de desenvolvimento FrontEnd que tanto me apaixonei,

estudando com muito carinho e dedicação para melhorar e sempre aprender mais

sobre as tecnologias envolvidas. Como toda a base da interface da Web é voltada para

HTML, CSS e JavaScript, me possibilitando desenvolver muitas áreas de

conhecimento e raciocínio lógico.

Todas as áreas de desenvolvimento Web são apaixonantes de seu modo, resolver

problemas, construir uma página nova e criar funcionalidades é muito satisfatório

quando tudo é entregue e você vê seu trabalho tomar vida.

Minhas qualidades incluem aprendizado rápido de novas habilidades, resolução de

problemas, pesquisar e perguntar sobre dúvidas, não tenho vergonha de admitir

quando estou precisando de apoio em alguma resolução, organizado tanto no pessoal

quando em trabalho, seja utilizando técnicas de organização de arquivos como ITCSS.

Até o momento tenho conhecimentos de HTML, CSS, SASS, Bootstrap, Responsivo,

Git/ GitHub. Comecei a estudar Kotlin para BackEnd e JavaScript para FrontEnd, para

dar continuidade e progredir para TypeScript e assim me tornando um profissional

cada vez mais capacitado.

No mês de Fevereiro/ 2021 - Iniciei o curso da Caleum de JavaScript para aprender

muito mais sobre as linguagens de desenvolvimento Web e assim me aprimorar cada

vez mais.

Portfolio Portfolio todo codado por mim, com links para todos os projetos, habilidades em áreas

de tecnologias que possuo e formas de entrar em contato.

https://darimus.github.io/portfolio_v1.0/projects.html

Minha Agenda Site desenvolvido junto com o curso da Caelum, é possivel salvar os contatos no

LocalStorage.

https://darimus.github.io/minha-agenda/

Fotoz. Site voltado para profissionais de fotografia, design feito pelos usuários do UpLabs.

https://darimus.github.io/site-fotoz/


