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                     PERSONAL INFORMATION    

   Gabriel da Silva Pedro Conceição  

Labruge, 4485-332 Porto (Portugal) 

gabriel_7340@hotmail.com  

www.gabrielconceicao.com   

Sex Male | Date of birth 30/12/1991 | Nationality 

Portuguesa   

   PREFERRED JOB    Full Stack Web developer ( Programador Web )  

WORK EXPERIENCE  

  
 12/09/2018–Present   

     Programador Web e Suporte  

Bydas  

Rua de Sabrosa 91, 1ºB, 4300-458 Porto (Portugal) https://www.bydas.com   

Criação de websites com Html, Css, Php, Bootstrap, Javascript e Mysql. Desenvolvimento 

de websites em Shopify (  Html, Css, Javascript nativo, Liquid templates ).  

Desenvolvimento de interfaces dinâmicas. Projetos 3D ( Threejs, Javascript nativo ).  

Correção de problemas de incompatibilidade com sistemas operativos ( Windows, Mac Os ) e 

dispositivos móveis ( Android, IPhone ) Integração com REST Api's.  

Suporte aos vários projetos Shopify. Gestão 

de servidores web.  

Business or sector Agência de publicidade e serviços de comunicação digital.   

02/05/2016–16/07/2018 

Programador Web e Suporte  

4Best - Grupo Onebiz  

Praceta Dom Nuno Álvares Pereira 20 DB, 4450-218 Matosinhos (Portugal) 

http://www.4best.pt/   

Criação de Websites responsive com Backoffice em HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, 

MYSQL.  

Utilização quando necessário de Bootstrap, JQuery, GraphicsMagic e CakePHP, assim como 

outras framework's / bibliotecas para reduzir o tempo de desenvolvimento.  

Desenvolvimento / aplicação / suporte de plataformas eCommerce, nomeadamente Magento, 

OpenCart, ZenCart, WooCommerce, Prestashop.  

Suporte de websites antigos em Flash.  

Gestão e configuração dos servidores ( Apache / Mysql server / PHP versions / CPHulk  

Protection / Firewall / ModSecurity / cPannel / WHM / Emails )  

Suporte de servidores através de WHM. Criação / configuração de contas de email, firewall 

rules, filtros anti spam, respostas automáticas, backups.  

Intervenções em servidores externos. Recuperação de Websites.  

Assistência técnica por telefone ( clientes ) e interna.  

Intervenções de emergência no computador do cliente e/ou empresa por assistência remota.  
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Reuniões para elaboração de plano de trabalho com o cliente, registo dos principais 

problemas do cliente e apresentação de soluções no momento ( problem solver ).  

   

Criação / edição de imagens com Gimp.  

Gestão de conteúdos. Gestão 

de tarefas.  

   

   

Transmissão de contrato para a Onebiz.  

Todas as funções da anterior empresa ( 4Best ).  

Suporte/Assistência Onebiz ( A todas as empresas do grupo ). Capacidade 

de resistência à pressão.  

Business or sector Actividades De Consultoria, Científicas, Técnicas E Similares   

14/10/2013–11/04/2016 

Programador Web  

Junglecloud, Lda  

Largo Passeio Alegre, Nº 115, 1 6, 4490-428 Póvoa de Varzim (Portugal)   

Projeto de equipa. Criação de uma aplicação web com um conjunto de serviços, 

nomeadamente:  

Desenvolvimento de uma rede social, um mapa com todos os negócios de Portugal, páginas 

informativas e de eventos, geolocalização, chamadas, chat e agenda.  

Desenvolvimento da aplicação web em CakePHP com Bootstrap, Mysql, Javascript, 

CoffeeScript, Less, ECT.  

Reescrita do código-fonte para um novo ambiente em NodeJs.  

Programador responsável pelo desenvolvimento Front-end  ( Criação de bibliotecas javascript 

puras, desenvolvimento de templates em ECT ( engine ) com Bootstrap, Coffeescript and 

Less, manutenção de bibliotecas freeware em javascript no GitHub ) Correção de erros no 

lado do cliente ( Front-end ).  

Correção de erros no lado do servidor. Utilização de node-inspector para debug.  

Migrações de base de dados com Sequelize e  Promises. 

Uso e gestão de módulos NPM.  

Desenvolvimento em ReactJs Gestão de servidores linux.  

Criação de scripts em Bash.  

Gestão de cache ( Browser-side, ExpressJS webserver and Redis )  

Criação de aplicações de comunicação ( NodeJs libraries, such as socket.io )  

Gestão de redes descentralizadas ( Load balancing, Cliente/Servidor na mesma máquina / 

utilizador ).  

Azure cloud.  

AWS ( Amazon Web Services )  

Gestão de projeto em equipa com Git, GitHub, Gogs.  

Desenvolvimento de testes ( ZombieJs , ExpectJs, MochaJs ).  

Apresentações de propostas para melhorar o projeto. Assistência 

a membros da equipa.  

   

Criação de Websites em Wordpress.  

Business or sector Investigação, desenvolvimento e inovação tecnológica.   

02/01/2012–16/02/2012  

Programador Web  

BilaWeb  

Rua Capitão Herculano Ramalho, nº18, Vila do Conde ( Portugal ), 4480-892 Vila 

do Conde (Portugal) http://www.bilaweb.com/   

Programador responsável pela criação dos Websites para posterior entrega ao cliente.  

Criação de um Website em HTML/JS/CSS/PHP/MySQL nativo para gestão de stock interno.  

http://www.bilaweb.com/
http://www.bilaweb.com/
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Business or sector Agência de Publicidade   

 

01/05/2011–15/06/2011  

Programador Primavera / Assistência técnica informática  

Microrégio  

Rua Nossa Senhora de Fátima, 485 Vila do Conde, 4480-125 Vila do Conde 

(Portugal)   

http://www.microregio.pt/   

Programador responsável pela criação de aplicações em VB6 baseadas no Software 

Primavera para posterior entrega ao cliente.  

Assistência técnica. Manutenção de equipamentos informáticos.  

Business or sector Soluções informáticas   

 

01/01/2006–30/04/2011  

              Assistência técnica informática  

Gabriel Conceição - Freelancer, Porto (Portugal)   

Instalação e configuração de software e hardware.  

Deslocação à casa do cliente.  

Recuperação de computadores.  

Gestão e armazenamento de hardware antigo, descontinuado, para aplicar em computadores 

com aplicações antigas incompatíveis com os atuais sistemas.  

Remoção de vírus. Recuperação de dados. Suporte a sistemas Linux, Windows e Mac Os. 

Redes / Routers / Switchs / Impressoras.  

   

EDUCATION AND TRAINING  

  
21/09/2009–29/06/2012  

 Qualificação profissional nacional de nível 4: Técnico de Gestão e     

 Programação de sistemas informáticos Nível 4 QRQ ( 17 valores )    

Escola Secundária D. Afonso Sanches, Vila do Conde (Portugal)   

Português, Inglês, Programação de sistemas informáticos, Arquitetura de computadores,  

Sistemas operativos, Tecnologias de informação e comunicação, Redes de Comunicação.  

PERSONAL SKILLS  

  

Mother tongue(s)    Portuguese  

 
  Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user  

Common European Framework of Reference for Languages   

Communication skills  

Contacto direto / por telefone com o cliente. Registo de principais problemas do cliente e  

apresentação de soluções no momento. Preservação das boas relações cliente / entidade. 

Melhoria das relações afetadas negativamente ouvindo e compreendendo o pedido do cliente 

e aplicando soluções imediatas.  

Organisational / managerial skills  

Capacidade de gestão/organização em trabalho de grupo.  

Criação e divisão das tarefas.  

Foreign language(s)   

English   

UNDERSTANDING   SPEAKING   WRITING   

Listening   Reading   Spoken interaction   Spoken production   

B1   B1   A2   A2   B1   
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http://www.microregio.pt/
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Aplicação de prazos para cada tarefa.  

Formatação do código fonte para facilitar a leitura e compreensão.  

Conhecimentos em várias linguagens de programação, nomeadamente: HTML, JS, PHP,  

Job-related skills   VB.NET, MYSQL, CSS, XML, Shell script, BASH, C, C++, COFFEESCRIPT, LESS, JAVA, 

ActionScript.  

   

Conhecimentos de Wordpress, Boostrap, Joomla, Drupal, Ajax, Sequelize, Promises,   

WooCommerce, Magento, OpenCart, ZenCart, Perstashop, ECT, Cake PHP, Webpack, 

React,   

ZombieJS, XHR, CPANEL, WHM, BitBucket, PHPMailer, Alt, Ldap, Atom, Opencart, 

Wamp/Xampp,   

Pdo, Seo, Express, Outlook, Thunderbird, Socket.io, Bluebird, Typeahead, Ecmascript 6, 

Ifthenpay,   

Reverse engineering, Node-inspector, Cake Debug, ModSecurity, Media Queries, DNS, 

Apache,   

Redis, Domains, Win32 API, Moment JS, MAIL, SuperAgent, Chai JS, Mocha JS, Sinon JS, 

OAuth, Weinre, JS Busboy JS, SSL, GraphicsMagick, PhotoRec, .NET Reflector, CloneZilla, 

Fail2ban, VSFTPD, SFTP, Primavera VB6.  

   

Competências em várias ferramentas de desenvolvimento, nomeadamente: Sublime Text, 

GitHub, GitLab, Gogs, Notepad++, Gimp, Qt Creator, GCC, G++, NPM.  

   

Competências de gestão e configuração de servidores linux, com Apache, Mysql 

Server/client, PHP5, PhpMyAdmin, Node JS.  

Criação de sites. Criação de aplicações web. Criação de aplicações Android.  

       Assistência técnica, Suporte técnico por telefone e pessoalmente.  

Análise de problemas de programação e apresentação de respectivas soluções. 

Desenvolvimento de intranets.  

Instalação/configuração de redes. Suporte a sistemas Linux, Windows, Mac Os, Android, 

IPhone. Instalação/configuração/reparação de software/hardware. Remoção de vírus. 

Recuperação de dados.  

ADDITIONAL INFORMATION   

 

KCatch - Criação de um rádio online com gestão de emissoras / emissoras favoritas e sala de 

Projetos      chat ( http://www.kcatch.com ) 

 

   

gO Library - Criação de uma biblioteca nativa em javascript para controlar os elementos da  

  Digital skills     

     

SELF - ASSESSMENT   

Information   
processing   

Communication   
Content   
creation   

Safety   
Problem -   
solving   

Proficient user   Proficient user   Proficient user   Proficient user   Proficient user   

Digital skills   -   Sel f - assessme nt   g i r   d       
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dom facilmente. ( http://www.gabrielconceicao.com/go )  

   

Frogchat - Criação de um chat online com várias salas organizadas por distrito. ( 

http://www.gabrielconceicao.com/frogchat )  

   

Dirmatch - Criação de um motor de busca / diretório web que promete nunca lhe deixar sem 

resultados + desenvolvimento de aplicação Android  ( 

http://www.gabrielconceicao.com/dirmatch  )  

   

GreetingOn - Criação de uma rede social sem o uso de ferramentas externas, de raíz ( 

http://www.gabrielconceicao.com/greetingon )  

   

    Gestão de Stock BilaWeb - Criação de um website de gestão de stock.  

   

Relógio Online - Relógio com ponteiros analógicos em javascript puro 

( http://www.gabrielconceicao.com/clock/ )  

   

JSK - Criação da landing page ( http://www.jsk.pt/ )  

   

habout.me - Website para criação de páginas pessoais de apresentação.  

Certifications  Certificação de conclusão do curso profissional de gestão e programação de sistemas 

informáticos ( 17 valores ). Prémio de mérito.  

   

Topas 2010 - Participação num torneio de programação. Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto. Certificação 2º lugar.  
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