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Resumo
Android Creative Programmer, Recife 2014

Programador Pernambucano, bacharel em Sistemas de Informações e grande experiência em desenvolvimento

de software.

Desde 2001 trabalha com Flash e ActionScript, tecnologia que mais desenvolvendo projetos em grande escala

como também ministrou cursos e palestras.

Tive a oportunidade de trabalhar com clientes como Coca cola, OI, Fanta, VIVO, Burn, entre outros.

Desde 2009 venho focando em estudar e desenvolver aplicativos para a plataforma Android. Já tendo a

oportunidade de ministrar cursos e palestras em eventos de tecnologia além de lançar aplicativos na Play Store.

Especialidades:

Mobile developer (IOS, Android)

Windows Kinect

UNITY

Javacript

Actionscript 3

Professor:

Senac - Desenvolvimento de aplicações WEB

Facol - Javascript

Palestrante:

Facol - Desenvolvimento de games para Android.

Site:

http://www.gustavocosme.com

Experiência
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Android Creative Programmer at Safari Studio
janeiro de 2010 - até o momento (4 anos 11 meses)

Desenvolvimento de software em plataformas como:

Mobile (Android, IOS)

Kinect

Desktop

Touchscreen

Web

http://gustavocosme.com

Software Developer at Cappen
2009 - 2010 (1 ano)

Desenvolvimento de software interativos em plataformas como: kinect, mobile, desktop, touchscreen e web.

Web Developer at Colmeia TI
2008 - 2009 (1 ano)

Experiências em desenvolvimento de software em plataforma web.

Projetos
VAMOZ
novembro de 2014 até até o momento

Usuários:Gustavo Cosme

O Vamoz é um aplicativo que te mostra onde e quando vão rolar as melhores atrações em shows, boates,

museus, teatros e eventos infantis para você aproveitar ao máximo o que a sua região tem a oferecer.Pensando

em você: A seção INDICAMOS foi idealizada para apresentar as melhores opções de entretenimento, com

escolhas minuciosas feitas por quem entende do assunto.

A opção de traçar uma rota também está disponível para facilitar sua chegada até o local desejado.

Calendário completo com tudo o que já está confirmado na cidade.

Agora é só decidir onde quer estar, se programar e curtir!

Flavor™
maio de 2014 até até o momento

Usuários:Gustavo Cosme

Uma experiência divertida e inovadora, onde a programação de sua cidade se transforma em momentos

imperdíveis, como as valiosas dicas de um amigo.

Burn Kinect
dezembro de 2013 até dezembro de 2013
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Usuários:Gustavo Cosme

Em uma das festas mais prestigiadas do Carnaval, a Carvalheira Fantasy, desenvolvemos um aplicativo da

Burn para deixar o ambiente ainda mais animado.

O objetivo era fazer com que as pessoas se movimentassem o máximo para que o app medisse os níveis de

Taurina e Cafeína. Ao final, quem conseguisse queimar bastante energia e alcançar o índice mais alto era

convidado a tomar uma Burn para repor o que gastou.

Pe no Carnaval Android
março de 2014 até até o momento

Usuários:Gustavo Cosme

O PE no Carnaval é um aplicativo voltado para a divulgação do Carnaval de Recife, Olinda e todo interior de

Pernambuco. Confira a programação completa das prévias e blocos, matérias e entrevistas sobre o nosso

carnaval.

Elemidia - IOS
setembro de 2013 até até o momento

Usuários:Gustavo Cosme

Empresa de mídia digital out of home pertencente ao Grupo Abril e com diversas franquias espalhadas pelo

Brasil. Foi criado um aplicativo mobile corporativo que monitora as telas pertencentes à Rede Elemídia

Pernambuco e está disponível para as plataformas iOS e Android.

Kinect - Batalha Fanta
maio de 2013 até até o momento

Usuários:Gustavo Cosme

Ação realizada no shopping Recife pela Fanta, onde o usuário jogava um game estilo Fruit Ninja, como

diferencial tinha a utilização do kinect e a disputada entre dois jogadores. Como premio o vencedor ganhava

uma Fanta maracujá que foi o principal tema da ação.

App Coca Cola - Fun Festival - Dance
Usuários:Gustavo Cosme

O game é uma disputa musica entre duas pessoas. O que acertasse mais passos da música ganharia um brinde.

Burn - Natal Carvalheira
outubro de 2013 até até o momento

Usuários:Gustavo Cosme

Aplicativo touchscreen criado para Burn. O app simula um DJ e acumula pontos para um brinde no final.

Coca Cola - Natal Carvalheira
dezembro de 2013 até até o momento

Usuários:Gustavo Cosme

Aplicação criada para Coca-Cola no Natal da Carvalheira. O projeto tirava foto, montava uma moldura e

imprimia para marcar momentos de felicidade e compartilhar festa.

Coca Cola - Quiz
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outubro de 2013 até até o momento

Usuários:Gustavo Cosme

Empresa mundial e líder em vendas, assina o Fun Festival Coca-Cola, festival de música que reúne diversas

bandas do cenário pop nacional em um único espaço. Em sua primeira edição no Recife, o Fun Festival

elaborou uma ação com um aplicativo Android desenvolvido pela Safari Studio. O público interagiu em um

game de adivinhação no estilo quiz musical, com canções pertencentes ao repertório do evento.

Kinect - Experimento
Usuários:Gustavo Cosme

Experimento

VIVO - touch
Usuários:Gustavo Cosme

Touch interativo

Experimento touch
maio de 2012 até até o momento

Usuários:Gustavo Cosme

Experimento touch.

Idiomas
Inglês

Competências e especialidades
Software Development
Android
iOS
Android Development
iOS development
Mobile Applications
Mobile Games
Mobile Design
Mobile Technology
Mobile Internet
Mobile Devices
Kinect
JavaScript Libraries
CSS Javascript
ActionScript
Unity
Project Management
PHP
MySQL
Java
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Interactive Programming
Touch Screens
Desenvolvimento de software
Desenvolvimento para iOS
Aplicativos móveis
Desenvolvimento Android

Formação acadêmica
Facol
Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, 2008 - 2012
Atividades e grupos: Futebol, futsal.

Senac
Desenvolvimento de aplicações, Tecnologia da Informação, 2008 - 2010

Interesses
Novas Tecnologias, Software Development, Android, iOS, Android Development, iOS development,

Mobile Applications, Mobile Games, Mobile Design, Mobile Technology, Mobile Internet, Mobile Devices,

Kinect, JavaScript Libraries, CSS Javascript, ActionScript, Unity, Project Management,

PHP, MySQL, Java, Interactive Programming, Touch Screens

Página5



Gustavo Cosme
Android Creative Programmer

gustavo_cosme@hotmail.com

Entre em contato diretamente com Gustavo no LinkedIn

Página6

https://www.linkedin.com/profile/view?id=84161918&authType=name&authToken=qyQG&goback=%2Epdf_84161918_*1_*2_name_qyQG_GustavoCosme_true_*1

