
Alceu Medeiros 
Carta de apresentação 
Tenho experiência de 15 anos no mercado, sendo 10 como prestador de serviços, especificando e               
desenvolvendo atividades principalmente em tecnologia, facilitando dinâmicas e o trabalho em equipe e             
agregando profissionais complementares sob demanda. Tenho experiência em variados escopos de           
projetos, em atividades técnicas, de liderança e empreendedorismo. Atendo demandas, da análise e             
especificação até a entrega e publicação, envolvendo:  

– Suporte em programação e arquitetura de software front-end W3C (JS + HTML + CSS);  
– Comunicação assíncrona, webservices e RESTful APIs;  
– Integração contínua, escalabilidade e alta disponibilidade;  
– Atividades de Scrum, XP, Kanban, Lean Startup e outras dinâmicas de trabalho ágeis;  
– Dinâmicas de retrospectiva, avaliações em 360º e gestão de desempenho por competências.  

Eu tenho experiências relevantes começando cedo a desenvolver interfaces web dinâmicas padrão W3C,             
enfrentando na época as incompatibilidades entre navegadores e a escassez de frameworks. Estando hoje              
atualizado com os avanços, a arquitetura de software que eu utilizo tem boa manutenibilidade, com               
interfaces responsivas que priorizam a usabilidade em dispositivos móveis, com linguagem aderente ao             
público-alvo, seja simplificada / coloquial ou formal / corporativa. 

Em demandas de suporte em programação e arquitetura, minhas últimas clientes foram empresas de              
pequeno a grande porte, uma com mais de 500 desenvolvedores organizados em equipes, utilizando              
componentes, frameworks e o suporte de arquitetos para ganhar produtividade e os trabalhos finais serem               
de boa manutenibilidade.  

Minhas preferência são por atividades que melhoram o trabalho em equipe. Auxilio nos diálogos entre               
empreendedores, analistas de negócios e equipes multidisciplinares. Podemos promover         
comprometimento e sinergia entre líderes e liderados, todos a serviço uns dos outros, em melhoria               
contínua, priorizando comunicação e prototipação no lugar de extensa documentação e fazendo ciclos             
curtos de entregas de resultados.  

Embora eu esteja no ramo de prestação de serviços há 10 anos, eu recentemente comecei a pesquisar por                  
vagas de gestão, como Scrum Master, PMO, Coordenador e Gerente, com equipes multidisciplinares em              
ambiente corporativo. Estou prospectando oportunidade para entrar como colaborador e desenvolver um            
trabalho de mestrado, com estudo de caso totalmente adaptado à cultura corporativa, envolvendo uma              
dinâmica que integra 3 processos conhecidos: gestão de desempenho por competências com avaliações             
em 360º, plano de desenvolvimento de carreira e retrospectivas para melhoria contínua.  

Consegui chegar num modelo coloquial, intuitivo, justo e meritocrático, servindo tanto para o corporativo              
como para qualquer grupo de pessoas convivendo e/ou trabalhando, interessadas em definir em consenso              
o valor agregado das suas atividades.  

Meu histórico profissional segue alternando entre prestações de serviços e iniciativas socioambientais. Eu             
me defino como profissional de TI, gestor de equipes, empreendedor social, permacultor, pai, filho, irmão               
e amigo de todas as pessoas e causas voltadas para o bem comum.  

Eu agradeço pela atenção e fico à disposição para negociações, parcerias e mais informações.  
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“Lidere a si mesmo, lidere seus líderes, lidere seus pares, agregue bons liderados e permita que todos façam o mesmo.”  
– Dee Hock  

 
"Tome muito cuidado de que seus atos não perturbem a ninguém. Não leve em conta as distrações que outros causarem."  

– Dhamma Santi  
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