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Currículo Individualizado

BERNARDO BORGES DO NASCIMENTO
 bernardo.nascimento@ancine.gov.br - (21)3037-6447

ANALISTA ADMINISTRATIVO
 

Carta de Apresentação
Tenho 15 anos de experiência profissional na área de infraestrutura de tecnologia da informação, em empresa
privada multinacional. Atualmente, sou Coordernador de Infraestrutura e Segurança da Informação do órgão e
substituto do Gerente de Tecnologia da Informação.

Atuação Profissional
Áreas de Atuação
Tecnologia da informação e da comunicação

Experiência Profissional
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - Servidor Público - 08/2017 até - Cargo: COORDENADOR DE AREA
- Atividades: Gestor de pessoas, apoio à edição de normas e respostas à auditoria. Participação em Grupos de
Trabalho que versaram sobre teletrabalho, mudança de prédio físico da Ancine e apoio para projeto de mudança
de ambiente de captura de vídeos em tempo real.

 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - Servidor Público - 04/2014 até - Cargo: ANALISTA
ADMINISTRATIVO - Atividades: Avaliação de melhorias tecnológicas da infraestrutura do órgão, como
atualizações de storage, redes, servidores, virtualização, segurança da informação. 

 
Experiência na elaboração de especificações técnicas e cultura de inovação. Sou responsável pela segmentação
de redes da Ancine em Vlans, bem como por toda a virtualização do órgão e planejamento para a construção do
atual Datacenter da Ancine. Implementação de rotinas de backup sem utilização de fitas - totalmente em disco -
e atualmente engajado no apoio à área de desenvolvimento para a migração das aplicações web para ambiente de
containers.

 INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Servidor Público - 07/2013 até 2014 - Cargo:
ANALISTA PLAN GEST INF EST PROP INDUSTRI - Atividades: Avaliação de melhorias tecnológicas na
infraestrutura de TI do INPI, como atualizações de storage, servidores, ambientes virtualizados, links e itens
relacionados à segurança da informação do órgão, bem como planejamento inicial de contratação de ambiente de
contingência do INPI.

Formação
Áreas do Conhecimento
Ciência Da Computação; Tecnologia Da Informação E Comunicação

Formação Acadêmica
2012 - 2011 - especialização - CÂNDIDO MENDES - tecnologia de processamento de dados - Completo

 2004 - 2002 - graduação - FACULDADE DA CIDADE - tecnologia de processamento de dados - Completo

Formação Complementar

Meus Talentos
Idiomas
Ingles - Compreeensão: Bom - Escrita: Bom - Conversação: Razoavel - Leitura: Bom

Aptidões
escuta ativa,negociação,raciocínio lógico,liderança,flexibilidade,criatividade,articulação,redação
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Interesses Pessoais
cinema,teatro,leitura,eventos culturais,idiomas,gastronomia,futebol,viagens
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