ITALO RODRIGUES OLIVEIRA
Brasileiro, solteiro, 31 anos
Osasco – SP
Celular (11) 98924-3648, e-mail webbill2004@gmail.com

OBJETIVO
Atuar como Analista de Requisitos, Analista de Negócios, Product Owner, Scrum Master em projetos de
soluções digitais.
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES
Designer com formação de Gestão de Projetos pela FIA, e MBA’s em Gestão de Negócios e de Negócios
Bancários, atuo há 14 anos com interfaces digitais, com experiência em projetos de grande porte dentro
de metodologias ágeis e PMBoK. Sou um profissional ágil, proativo e com habilidades multidisciplinares.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
SKY Brasil - Consultor de Canais Digitais (Scrum Master) (2019)
Atuei na gestão de eficiência do App Minha SKY, acompanhando as métricas e fomentando as iniciativas
para aumentar a digitalização dos clientes da empresa, de campanhas a usabilidade do App. Como
Scrum máster realiza a ponte entre as Squad’s, e o time de desenvolvimento, realiza reuniões diárias de
alinhamento e entendimento das demandas, sanava os principais impedimento dos projetos, motivava o
time para realização das atividades, era o facilitar entre os membros da equipe. Fazia com que o
processo do Scrum de fato acontecesse nos projetos e na cultura da empresa. Todos os dias no período
da manha realizávamos as Daily’s para planejamentos das tarefas do dia. E uma vez por mês
realizávamos a reunião de planejamento das atividades e ideias novas para o aplicativo e suas
funcionalidades.
Banco Bradesco S.A. - Analista de Canais Digitais (Product Owner) (2006 a 2019)
Atuei em projetos para Internet Banking e App Bradesco enquanto gestor do canal, desde a elaboração do
pré-projeto, criação de jornadas, layout e protótipos dentro do Design System do Banco, até homologações
e apoio na comunicação interna e externa para lançamentos das soluções digitais. Destaco projetos como
Novo Internet Banking, comercialização de Seguros e Previdência no App Bradesco e teclado Bradesco
FORMAÇÃO ACADÊMICA E CURSOS
§

Scrum Fundation Professional Cerfiticate (SFPC) - (2020)

§

MBA em Negócios Bancários pela FGV - Faculdade Getúlio Vargas (2018)

§

MBA em Administração: Gestão de Negócios pela FGV - Faculdade Getúlio Vargas (2017)

§

Formação em Gestão de Projetos pela FIA – Fundação Instituto de Administração

§

Bacharel em Design Digital pela UNIFIEO (2011)

§

Cursos de Adobe Photoshop, Pacote Office, Pacote Macromedia pela Bit Company e Infoserver

§

Gestão Ágil com Scrum – para Projetos (Liderança, Negociação e Produtividade) – Udemy

§

Planejamento e Gestão de Projetos – Udemy

§

UX & Design Thinking – Experiência do Usuário e Negócios – Udemy

§

Sketch - Design de protótipos Responsivos - Udemy

§

Como ser um Product Owner – Udemy

§

Curso Completo de Adobe XD - Udemy

OUTROS CONHECIMENTOS
§

Pacotes Office, Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign e XD) e Macromedia

§

Corel Draw, After Effects, Final Cut

§

HTML e CSS

§

Sketch

§

Microsoft Project

IDIOMAS: Inglês básico
PORTFÓLIO
https://www.italoliveira.com.br

