Raphael Cozzi
Tecnologia
da Informação LTDA
40.952.722/0001-60

Nasc.: 16/10/1984

___________________________________________________________________________

Educação
Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Universidade Estácio de Sá – Rio de Janeiro
2009
Certificação SENAC Webdeveloper
SENAC-RJ – Rio de Janeiro
2006
Certificação AWS Certified Developer – Associate
Amazon
2022
Certificação ITIL 4
Idiomas

AXELOS – ITIL Foundation
2022

Outros Cursos Português (nativo), Inglês, Francês.
e Treinamentos Power BI, Unreal Engine 4, NodeJS certification, Amazon Web
Services, Unity 3D e 2D, Game development, Linux Command
Lines Basics, How to Build a Startup, Formação Inteligência
Artificial, Writing READMEs, Java , 2D Game Development with
libGDX, Software Development Process
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Habilidades e
Competências

PHP, Java, HTML5, CSS 3, C#, C++, jQuery, NodeJS, SQL,
MySQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Unreal
Engine, Construct 3, Amazon Web Services, Google API and
Cloud Services. Frameworks Laravel, Cake PHP, Codeigniter.
Gerenciamento de ciclo de vida de Serviços de TI – ITIL,
Projeto e gerenciamento de Service Desk (Central de Serviços),
Gerenciamento de Transição e Operação de serviço,
Análise de Requisitos, Escalabilidade,
Modelagem, criação, implementação e gerenciamento de banco
de dados,
Controle de versão Git e Git com Github, (SVN) Tortoise SVN,
Desenvolvimento e implementação de sistemas de e-commerce
e lojas virtuais completas,
Padrões REST, RESTful, PSR-1, PSR-0 e PSR-4,
Gerenciamento de dependências com Composer,
Android Development,
Google Cloud Services, Amazon Web Services,
Game Design

Experiência
Recente

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – PGE-RJ
2022 - Atual
Analista de Sistemas
Desenvolvimento, análise, implantação, suporte à Assessoria de
Sistemas, atuando junto à equipe de desenvolvimento e analistas da
gerência de tecnologia, desenvolvendo soluções e atuando em
projetos, como o Portal da PGE, o PGE Digital e o Balcão Virtual.
Orbitweb Sistemas
Maio de 2010 – 2021
Analista Desenvolvedor – Rio de Janeiro
Desenvolvimento do portal de jogos online Clube das Cartas,
modelagem e criação dos bancos de dados em MySQL,
desenvolvimento do portal em PHP, análise e modelagem lógica da
criação do jogo feito em Action Script 2.0 e 3.0.
Manutenção corretiva e evolutiva do sistema utilizado pela empresa
de logística, em PHP.
Gerenciamento dos servidores em Linux e Windows via ssh e local.
Pesquisa de novas tecnologias, utilizando controle de projetos,
SCRUM, UML, controle de versão, documentação dos sistemas.
Após 2011 passei a cuidar da parte de sistemas do T.I. tendo como
atribuições:
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- Realização de análise de requisitos e levantamentos junto com os
responsáveis e os usuários
- Configuração e planejamento de ambiente de desenvolvimento
- Gerenciamento do projeto com ferramentas de controle
- Codificação do projeto para programação
- Documentação do projeto
- Integração das interfaces de layout com a codificação
- Realização de testes e correções
- Implementação em produção
- Acompanhamento para melhoria continuada do projeto
Manutenção corretiva do sistema de logística e CRM principal da
empresa,
Suporte aos usuários do sistema,
Desenvolvimento e Implementação de novas funcionalidades no
sistema,
Elaboração de relatórios personalizados sob demanda, através de
métricas no sistema,
Manutenção corretiva do Sistema Financeiro
Desenvolvimento e Implementação de novas funcionalidades no
Sistema Financeiro,
Desenvolvimento de novos projetos voltados para a web,
Gerenciamento do Banco de dados do sistema logísitco, do Sistema
Financeiro e dos Sites do grupo, assim como rotinas de backup e
manutenção,
Gerenciamento de contas de e-mail de todos os domínios do grupo,
Acompanhamento e correção de incidentes no serviço de e-mail
Gerenciamento de incidentes nos serviços online do servidor,
Manutenção corretiva e alterações e gerenciamento da hospedagem
nos sites do grupo,
Comunicação com os suportes das hospedagens (abertura de
chamados, resolução de problemas e interação),
Atendimento a incidentes reportados por usuários internos:
(Instalação de software, manutenção de impressora, scanner, mal
funcionamento de computadores, conectividade de internet,
realocação física de equipamentos),
Configuração nos servidores de desenvolvimento internos
Suporte à manutenção de equipamentos utilizados pelo operacional
(GPS, celular)
COAD
Novembro de 2007 – Janeiro de 2010
Analista Programador – Rio de Janeiro
Desenvolvimento de sistemas e sites para internet e suporte e
manutenção do portal COAD Jurídico, administração de bancos de
dados MySQL.
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Principais
Projetos

DMS SYSBROKER
Dezembro de 2019 - ATUAL
Plataforma de gerenciamento logístico, desenvolvido para a DMS
Broker, com o objetivo de gerenciar e integrar as plataformas de
gerenciamento de carga e acompanhamento com posicionamento
global, gerenciamento de pedidos para grandes clientes
internacionais.
Temeperature Management Control Tool
Dezembro de 2021
Sistema de gerenciamento e controle de temperatura de cargas e
containers, desenvolvido para a DMS Logistics.

MultiZap
Dezembro de 2019
Plataforma para envio múltiplo de campanhas publicitárias via SMS e
WhatsApp, utilizando de API integrada com PHP.
A plataforma se destina ao envio de mensagens, por SMS e
WhatsApp, para pessoas (receptores) que receberão estas
mensagens contendo um link, através do qual podem acessá-lo e
visualizar uma página contendo a mensagem que foi elaborada
dentro da plataforma, mensagem esta que contém um formulário,
através do qual esta pessoal estará preenchendo e enviando seu
cadastro de receptor para a plataforma.
Dentro da plataforma é possível consultar todos os receptores
cadastrados, assim como suas informações e também a mensagem
de origem, através da qual este determinado receptor fez o seu
cadastro.
As mensagens agendadas são enviadas automaticamente na data
definida, e existe um script rodando no servidor da plataforma que
faz a atualização do status da mensagem e das mensagens de cada
receptor, de forma automática.
Após o receptor ter feito o seu cadastro, novas mensagens podem
ser enviadas a ele, quando na elaboração da mensagem for
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escolhido o segmento no qual pertencia a mensagem através da qual
ele se cadastrou.
DMS Warehouse System
Outubro de 2019 - Janeiro de 2020
Plataforma para gerenciamento de cargas e logística controla toda a
vida da carga desde a entrada até a saída do depósito, conta com
ferramentas e relatórios, como cadastro de volumes de cargas,
motoristas, controle de inventário, localização da carga no
armazém/depósito, impressão de etiquetas com QRCode, pesquisas
dinâmicas utilizando a câmera do dispositivo móvel e integração com
o Amazon AWS, utilizando o S3 para todos os arquivos da
plataforma. Utilizada pela DMS Logistics, gerencia os armazéns em
Miami e no Brasil.

Bíblia online de Estudos
Agosto de 2019
Bíblia online, um portal onde os usuários podem criar uma conta
usando seu email ou logando através do Facebook ou Google, e
interagir publicando artigos e estudos bíblicos, lendo a bíblia e
interagindo com cursos relacionados a variados temas bíblicos.
Possui também a versão em aplicativo Android, publicado no Google
Play.
www.bibliaparacasais.com.br
DMS Major Parts Handover Report
Agosto de 2019
Sistema interno utilizado para gerenciamento de cargas e containers,
onde dispõe de link externo para agentes responsáveis por
embarques atualizarem os status dos containers gerenciados, com
informações e fotos, gerando relatórios completos.
DMS Container Loading Report
Julho/Agosto de 2019
Sistema interno utilizado para gerenciamento de cargas e containers,
onde dispõe de link externo para agentes responsáveis por
embarques atualizarem os status dos containers gerenciados, com
informações e fotos, gerando relatórios completos.
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Finbox
Fevereiro de 2018
Sistema de controle financeiro online, onde as pessoas e empresas
podem gratuitamente criar uma conta e administrar suas finanças de
forma simples e eficiente. Disponibiliza gráficos completos e
relatórios inteligentes
segmentados.
www.finbox.com.br

LATAM Engine Logistics Care
Maio de 2015
Sistema desenvolvido para o grupo LATAM, TAM e LAN airlines, para
rastreamento e acompanhamento de pedidos de manutenção de
motores de aeronaves com transporte via aéreo, utilizando de
recursos como geolocalização e integração com webservices de
GPS.
Taai Banheiros
Fevereiro de 2014 - Agosto de 2019
Site e aplicativo Android desenvolvido por iniciativa própria,
desenvolvido por mim, com o objetivo de que o usuário possa
encontrar o banheiro mais próximo, utilizando API do Google Maps,
podendo avaliar os banheiros,
cadastrar novos banheiros e pesquisar utilizando filtros avançados de
busca.
Sistema Financeiro e Contábil - Tranworld Financeiro
Setembro de 2017
Sistema de gerenciamento e controle financeiro, desenvolvido para a
empresa Transworld Mudanças, com o objetivo de substituir o
software Money, da Microsoft, e integrar o fluxo de caixa com outros
relatórios que eram gerados a partir de outros programas de
terceiros.
Possui módulos de lançamentos, fluxo de caixa, controle de planos
de contas, relatórios completos e com gráficos e toda a parte
contábil.
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Clube das Cartas
Maio de 2010 – Dezembro de 2012
Desnvolvimento da interface do portal em PHP, integração das
funcionalidades em PHP com Action Script 2.0 e 3.0 com Flash,
Desenvolvimento do sistema administrativo para gerenciamento de
todo portal assim como os jogos que o portal disponibiliza, dividos
em módulos. Integração dos jogos desenvolvidos em Flash com
Actionscript 2.0 e 3.0 utilizando Smartfox Server com o PHP com
Mysql.

Elo Administradora de Imóveis
Setembro de 2016
Sistema de gerenciamento imobiliário completo, com gerenciamento
financeiro, controle de contas de clientes e
relatórios de caixas e lançamentos.

AOG – Sistema de Rastreamento
Agosto de 2016
Sistema desenvolvido para a empresa DMS logistics, com o objetivo
de servir como plataforma de acompanhamento e rastreamento de
pedidos de serviços de logística, assim como suporte a rastreamento
utilizando API de mapas e GPS.
COPA Airlines
Maio de 2016
Sistema desenvolvido para a cia aéerea Copa Airlines, em parceria
com a DMS logistics, com o objetivo de servir como plataforma de
acompanhamento e rastreamento de pedidos de serviços de
logística, assim como suporte a rastreamento utilizando API de
mapas e GPS.
LATAM LLC – Logistics Care
Julho de 2016
Sistema desenvolvido para a cia aérea LATAM Airlines, em parceria
com a DMS logistics, com o objetivo de servir como plataforma de
acompanhamento e rastreamento de pedidos de serviços de
logística, transporte para manutenção de motores de aeronaves,
assim como suporte a rastreamento utilizando API de mapas e GPS
em tempo real.
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DMS Logistics - Monitora
Setembro de 2015
Sistema desenvolvido para a empresa DMS logistics, com o objetivo
de servir como plataforma de acompanhamento e rastreamento de
pedidos internos de serviços de logística, assim como suporte a
rastreamento utilizando API de mapas e GPS.

TLC – Telecom Logistics Care
Janeiro de 2017
Sistema desenvolvido para a empresa DMS logistics, com o objetivo
de servir como plataforma de acompanhamento e rastreamento de
pedidos de serviços de logística, assim como suporte a rastreamento
utilizando API de mapas e GPS.

Portal Elo Administradora de Imóveis
Agosto de 2017
Portal desenvolvido para apresentação e divulgação de anúncios
imobiliários para a empresa Elo Administradora de imóveis.
Sistema Contábil Imobiliário
Agosto de 2019
Sistema de gerenciamento contábil e de caixa, desenvolvido sob
medida para a empresa do ramo imobiliário, Elo Administradora de
imóveis, com o objetivo de gerenciar as contas de seus clientes e
realizar lançamentos, caixa diário e relatórios elaborados.

Site Colégio e Curso Prosper
Maio de 2018
Site desenvolvido para o Colégio e Curso Prosper, sob encomenda
da Duna Design, para divulgação e servir como um portal da marca.
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Site Dra. Simone Bianchi
Setembro de 2019
Site desenvolvido para Dra. Simone Bianchi, com foco em
Psicanálise e Psicoterapia, com o objetivo de possibilitar
agendamentos de consultas e divulgação de artigos e pesquisas,
assim como aumentar a visibilidade de seu trabalho nos resultados
de pesquisa na web.
Responda-me
Setembro de 2008 (Nova versão 2021)
Rede social criada para interação entre usuários, onde cada usuário
podia criar até 6 cadernos virtuais contendo perguntas que eram
respondidas por outros usuários do site. Era possível customizar os
cadernos trocando usa capa, etc. A rede social chegou a ter mais de
3000 usuários cadastrados ativos.
A nova versão está atualmente (2021) em implementação, e conta
com um aplicativo mobile para Android, publicado no Google Play.
Não existe mais limitação de cadernos e nem de respostas e
diversas novas funcionalidades foram criadas.
https://www.responda-me.com

Mamon
2021
Sistema online gratuito para controle e gerenciamento financeiro
pessoal, onde qualquer pessoa pode criar uma conta e utilizar as
ferramentas disponíveis, como por exemplo, relatórios de
lançamentos, controle de receitas e despesas, etc. Conta com
aplicativo no Google Play.
https://www.mamon.com.br

Aplicativos Publicados no Google Play
Mamon Financeiro
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.globalsoftunion.mamon
Aplicativo para controle financeiro pessoal, totalmente gratuito e sem propagandas.
Conte com recursos exclusivos, como a opção de cadastrar contas com cheque
especial, lançamentos com reserva de despesas (onde a ferramenta vai lhe dizer que
esse valor não pode ser usado, pois está reservado para outro fim), e muito mais
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Responda-me
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.globalsoftunion.respondame
O Respondame é uma rede social onde você cria seus cadernos de perguntas e seus
amigos podem responder e também interagir respondendo os cadernos de seus
amigos.

Bíblia de Estudo para Casais
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalborderbibliaparacasais.app
Aplicativo desenvolvido para dispositivos Android, onde é possível, através de uma
conta de usuário, realizar cursos relacionados a temas bíblicos, publicar artigos e ler
artigos publicados por outros usuários da plataforma.
Possui notificações push que são enviadas automaticamente pela plataforma e também
manualmente através do painel de gerenciamento, com acesso restrito ao administrador
da plataforma, onde é integrado o banco de dados do aplicativo com a versão web.
Utiliza como banco de dados MySQL.

Projetos
Diversos

Urban Nature
Maio de 2014 – Setembro de 2019
Rio de Janeiro
Urban Nature é um projeto de fotografia que tem como objetivo,
apresentar ao público em geral, a interação do meio urbano com a
natureza nas grandes cidades, e também mostrar que existem
lugares que abrigam a natureza selvagem em sua essência bem no
meio da cidade.
Com o projeto, existe disponível um e-book da primeira edição, Rio
de Janeiro e também a versão impressa.
No dia-a-dia atarefado das pessoas nas grandes cidades, muita
coisa passa despercebida aos olhos distraídos e existe um mundo
selvagem bem ao seu lado. Quando surgiu a ideia de reunir em um
único lugar cada pedacinho desse mundo quase imperceptível, me
caiu como uma luva o fato de residir no Rio de Janeiro.
Que outro lugar reúne tão bem esse misto de natureza com a
intervenção urbana?
A cidade do Rio de Janeiro possui uma das maiores florestas
urbanas do mundo, o Parque Estadual da Pedra Branca, no meio da
cidade, acessível, praticamente de graça, para quem quiser desfrutar
de toda a sua grandiosidade.
A cidade é recheada de trilhas, cachoeiras escondidas, praias
selvagens, matas e florestas, lugares inacessíveis, picos e
montanhas. Mas não são somente os pontos turísticos que eu
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pretendo mostrar, e sim aqueles pequenos detalhes que passam por
nós todos os dias e sequer percebemos, também a nossa paisagem
cotidiana, vista pelo ângulo da natureza e a intervenção da natureza
no meio urbano.
A mata atlântica se estende por praticamente todos os cantos da
cidade, mesmo que em pequenas proporções, é possível notar sua
presença em toda parte.
O que quero é mostrar pontos turísticos também, mas não da forma
como você está acostumado a ver. Quero mostrar detalhes
escondidos, pedacinhos da cidade que passam despercebidos, por
outro ponto de vista. Detalhes que mostram a interação da natureza
com o meio urbano.
Instagram: @urbanatureoficial
Facebook: urbanatureoficial
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