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Área de 
interesse 

Redes de computadores; segurança de redes; sistemas 
operacionais Linux e Microsoft, padronização de parque 
tecnológico, servidores e redes; arquitetura cliente-servidor. 

 

Objetivos 
Pesquisa, implementação e administração de ciências de 
tecnologias para computadores, gerenciamento em excelência de 
redes corporativas, implementação de padronização no parque 
tecnológico.  

GUILHERME DE SOUZA LIMA 

 

Educação 
2005/atual – Faculdades Santo Agostinho 
Bacharelado em Sistemas de Informação (em curso)  
 
2000/2003 – Fundação Educacional de Montes Claros - FEMC 
Técnico de Informática - Especialização em administração de Redes 

2005/Atual (em curso)  
Faculdades Santo Agostinho – Montes Claros MG Brasil 
 
Bacharel em Sistemas de Informação 

 

Diplomas 

Quem sou eu? Demonstro ambição e determinação, sou pró-ativo e sempre estou 
de olho em novas oportunidades de aprendizado em novos 
sistemas e novas tecnologias. Tenho fácil aptidão para novos 
desafios culturais e de negócios. Conceituado na língua inglesa não 
tendo problemas em expressar ou resolver problemas tanto 
verbalmente quanto escritos. Criativo, com bons conhecimentos em 
sistemas e dedicação, boas percepções para a resolução de 
problemas de usuários e sistemas, dinamismo, trabalho em equipe, 
bom relacionamento com todos e autodidata. 
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Certificados 
Abril/2006 – SYSTIMAX CERTIFIED 

Maio/2005 – MICROSOFT CERTIFIED 
2274/2186 Implementação, gerenciamento e manutenção de redes 
Microsoft Windows Server 2003 

Novembro/2005 – MICROSOFT CERTIFIED 
2275/2197 Planejamento, Implementação e Manutenção de Infra-
Estrutura Microsoft Windows Server 2003 Active Directory 

 

Experiências 
As experiências foram adquiridas como a seguir: 
 
2003 – Atual: Novo Nordisk Produção Farmacêutica do Brasil S/A 
Cargos exercidos: Suporte técnico/ Suporte de Redes 
Administrativas/ Administrador de Redes de Processos 
 
o. Administração da rede administrativa - Responsável por todos os 
servidores da rede administrativa do site (20 servidores). 
 
o. Administração da rede produtiva - Responsável por todos os 
servidores da rede de processos incluindo a comunicação entre os 
servidores SCADA e o servidor de backup no site. 
 
o. Administração de projetos - Responsável pelo projeto de 
instalação de Windows XP e Office 2003 entre outros pacotes para 
todos os usuários do site com imagem personalizada para 600 
clientes. 
 
o. Responsável pela validação de Servidores e Clientes em 
hardware e software. 
 
o. Gerente do projeto Gerenciamento de Impressões implantado na 
fábrica, fazendo redução de 30% de impressão no primeiro ano 
(em andamento). 

2001/2004 
Fundação Educacional de Montes Claros – FEMC 
 
Técnico de Informática – Especialização em Administração 
de Redes 
 
Microsoft Windows 2000 Server – Gerenciamento e Implementação 

Microsoft Windows 2000 Professional – Gerenciamento e 
Implementação 

Microsoft Visual Basic 6.0 
Borland Delphi 7.0 

Microsoft Access, Word, Excel, Power Point 2000 Avançado 

Linux: Conectiva, Mandrake, SUSE, SlackWare, Ubuntu. 

Fireworks MX 2004 Intermediário 

Dreamweaver MX 2004 Intermediário 
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o. LEAN Leadership, responsável por implementar sistemas ou 
gestões de melhorias contínuas no departamento de informática ou 
no site local. 
 
o. Responsável pela documentação e validação de todos os 
sistemas da rede de processos (servidores, clientes, sistemas e 
gerenciamento). 
 
o. Administrador GxP - Administrador responsável pela criação, 
manutenção e documentação do servidor responsável em boas 
práticas de documentação e validação (GAMP4/21CFR PART 11). 
 
o. Responsável pela implementação das plataformas Windows 
Server 2003 nos servidores da rede administrativa e produtiva. 
 
o. Operador de backup - Responsável pela manutenção do backup 
da rede administrativa e de processo (+2TB). 
 
o. Administrador CiscoWorks - Responsável pela monitoração e 
implementação da ferramenta de Gerenciamento CiscoWorks. 
 
o. Administrador Quota Server – Participante da solução e 
implementação da ferramenta StorageExec no site. 
 
o. Técnico de Hardware e Software. 
 
o. Técnico de Telefones - Responsável pela instalação e 
manutenção da central telefônica, assim como ramais e grupos de 
chamada. 
 

 

Experiências 
Continuação 


