CURRICULUM VITAE
Nome completo: Ovalci de Oliveira Paula
Data de nascimento: 19/10/1974.
Estado Civil: Casado
Idade dos filhos: 13 e 17 Anos
País ⁄nacionalidade: Brasil / Brasileiro. E-mail: ovalcitrabalho@gmail.com
Fones: (62) 3225-4631 celular: (62) 8130-9772
recado: (62) 8115-7749 (Delma Esposa).
Objetivo
Área de TI e Telecomunicação.
Profissional atuante na área desde 1992 com experiência em Hardware e Software.

Síntese de Qualificações
Experiência em Hardware e Software. Com experiência em suporte de rede corporativa e estruturada na condução de
diagnóstico, manutenção corretiva e preventiva.
Instalação e manutenção de ADSL mais transmissão de dados.
Domínio da área de segurança de dados contra invasão.
C.P.D. - Central Processamento de Dado: gerenciando servidores, terminais de grandes portes e programação de
roteadores.
Conhecimento avançado em IPD (Introdução a Processamento de Dados), Plataforma Windows e Linux mais pacotes de
Office e BROffice.

Formação / Escolaridade
Nome do curso: Técnico em Telecomunicações de Nível Médio.
Ano da conclusão: 2010
Nome da Faculdade: CIP (Colégio Integrado Polivelente)
Evolução de Carreira
Nome da empresa: Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A Site: www.telemont.com.br
Empresa atua no segmento: Prestação de serviços para operadora Oi.
Cidade: Goiânia
Período: 05/09/2007 a 25/07/2014
Cargo exercido: Técnico em Eletrônica
Salário: R$ 1.533,46 | benefícios: Vale alimentação R$ 350,00 e Horas extras R$ 290,72.
Atividades desenvolvidas:
Manutenção em unidades retificadora AC/DC, configuração e instalação. Reparos de equipamentos ADSL e Dados
rádio digitais(Airmux), reparo em equipamentos de Telecomunicações em geral, elaboração de projetos para utilização
na planta da empresa.
Manutenção em equipamentos de informática PC, Notebook, Impressoras e Servidores de rede da empresa.
Resultados: Recuperação de equipamento dados como sucata, tendo resultado de 80% no trabalho. Desenvolvimento
de ferramentas e técnicas para facilitar as manutenções dos equipamentos de telecomunicação e informática; além de
ministrar cursos para outros profissionais atuarem na área de manutenção.

Nome da empresa: Alcatel Lucent
site: www.alcatel-lucent.com.br
Empresa atua no segmento: Prestação de serviços para operadora Oi.
Cidade: Goiânia
Período: de 01/11/2005 a 18/05/2007.
Cargo exercido: Analista de Suporte
Salário: R$ 1.032,00 | benefícios: Vale refeição R$ 400,00 e Plano de Saúde.
Atividades desenvolvidas:
Monitoramento, correção preventiva e manutenção nos servidores de gerência do ‘Cal Center’ da Operadora Oi.
Resultados: Desenvolvi ferramentas e técnicas em planilhas de controle para facilitar as manutenções corretivas e
preventivas com cheque liste dos Servidores e equipamentos de telecomunicação e PABX, bem como ministrar cursos
para outros profissionais atuarem nas áreas de: Monitoramento, correção preventiva e manutenção nos servidores.

Nome da empresa: Técnocoop Informática Cooperativa.
Empresa atua no segmento: prestação de serviços para Caixa Econômica Federal e HP Compaq Brasil.
Cidade: Goiânia.
Período: de 01/03/2001 a 30/11/2004.
Cargo exercido: Técnico em TI
Salário: R$ 800,00| benefícios: Participação dos lucros PPR R$ 200,00.
Atividades desenvolvidas:

Manutenção de equipamentos das empresas Caixa Econômica Federal e a HP Compaq Brasil, envolvendo
manutenção dos caixas eletrônicos, quiosques de atendimento e agências da capital e interior. Na HP Compaq Brasil
realizava manutenção de todas as linhas de equipamentos, inclusive de grande porte como impressoras e servidores.
Resultados: Desenvolvi ferramentas e técnicas em manutenção preventiva no campo e em domicilio para evitar a
locomoção dos grandes aparelhos e perda de informação associadas a estes Servidores e equipamentos de grande
porte desta empresa, além de ministrar cursos para outros profissionais atuarem na área preventiva e manutenção nos
servidores e impressoras.

Certificações / Cursos Extracurriculares
Nome do curso/evento: Treinamento de Suporte Nível 1 do Sistema NICE Universe 8.9.
Data: 17/01/2005 a 20/01/2005 Carga horária: 4 horas por dias.
Capacitação do curso/evento: NICE Universe 8.9. Nível 1.
Instituição promotora: Wittel Profissional Services.
Nome do curso/evento: Operação e Manutenção dos Aplicativos ATA - Dispositivo de
Acesso VoIP, Básico da Solução EasyCall e Básico de Redes Convergentes.
Data: 26/12/2005 a 31/12/2005 Carga horária: 4 horas por dias.
Capacitação do curso/evento: Operação e Manutenção PABX Dígitro.
Instituição promotora: Dígitro Tecnologia.

Nome do curso/evento: Operação e Manutenção dos Aplicativos Query, Monitor, Evaluator, Administrator,
Supervision, Scheduler, Forms, List Editor e Web Repórter do sistema NICE Universe 8.8.
Data: 29/11/2005 a 30/12/2005 Carga horária: 4 horas por dias.
Capacitação do curso/evento: NICE Universe Operação e Manutenção.
Instituição promotora: Wittel Profissional Services.

Nome do curso/evento: Operação e Manutenção dos Aplicativos da Genesys.
Data: 10/11/2005 a 20/11/2005 Carga horária: 4 horas por dias.
Capacitação do curso/evento: Operação e Manutenção Aplicativos da Genesys.
Instituição promotora: Alcatel Lucentel Genesys.
Reconhecimentos e prêmios
Prêmio: “Chevalier”
Entidade: Ordem DeMolay – http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_DeMolay
Data: agosto de 2012
Chevalier é a mais alta Honraria que um DeMolay ativo e Seniores pode receber. Esta honraria é uma citação por
atividade e trabalho destacáveis e notáveis em favor à Ordem DeMolay. O nomeado deve ter um mínimo de 19 anos de
idade e tem que ser membro com frequência regular. Esta Honraria não pode ser requerida, e a nomeação é feita sem o
conhecimento do DeMolay ativo e Seniores a ser premiado. A indicação é feita pelo Conselho Consultivo de cada
Capítulo, respeitando as regras e normas da premiação DeMolay (Chevalier). O pedido é feito pelo Oficial Executivo
de sua respectiva região, que por sua vez o remeterá ao Grande capítulo Estadual para a solicitação de aprovação do
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil.

Conhecimentos de informática
Conhecimento avançado em aplicativos Softwares Comerciais como editores de imagem, pacote Office e Sistemas
Operacionais Microsoft Windows do 3.11 ao 8.1 atual
Internet - Configuração de Acesso.
Rede de Computadores e servidores.

Idioma
Inglês e Espanhol intermediário.

Categoria da CNH: B

Marca e modelo do veículo próprio: Ford / KA

Resumo da vida profissional
Já estou na área de TI há mais de 20 anos e gosto muito, sou apto a realizar configurações de
sistemas informáticos, a instalar equipamentos em geral e verificar as causas de falhas na programação
de computadores.
Meu ponto forte é o trabalho que gosto e procuro aperfeiçoar cada vez mais, e o respeitando às pessoas.

