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CURRICULUM VITAE 

Sérgio Luiz Silveira Fernandes  

Endereço: Rua Abraão Miguel Nehemy, 272 – Nova Floresta 2 – Guaxupé – MG 

Contato: (35) 99247.4490 | e-mail: sf@setef.com.br  

 

ESCOLARIDADE 
 

Superior Universidade Ibirapuera  
Faculdade de Tecnologia em Processamento de Dados - 1991 a 1993 

 

2º Grau Colégio Técnico Paralelo - 1988 a 1990  
Curso de Processamento de Dados 

 

CERTIFICAÇÕES - MCP - MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL – MCP ID 267880 

 

 MCDBA Microsoft Certified Database Administrator – SQL Server 2000 
 MCSA Microsoft Certified System Administrator – Windows 2000 

Link para MSTranscript.pdf – Curriculum interno Microsoft. 

 

QUALIFICAÇÕES 
 

 26 anos de experiência em Análise, Estruturação e Modelagem de Dados e Desenvolvimento de 

Sistemas.  

 22 anos de experiência em treinamento de profissionais (Microsoft) e usuários da área de 

processamento de dados.  

 18 anos de experiência em administração e configuração de Servidores utilizando ambiente 

Microsoft.  

 Atuação com as áreas de Pré-venda e Pós-venda desde o início da carreira, para serviços e 

produtos em: Infraestrutura, Treinamento, Consultoria e Desenvolvimento de Soluções. 

 A maior parte do trabalho desenvolvido foi como prestador de serviço, sendo proprietário da 

empresa Sete F, prestando consultoria para clientes como: MIS – Museu de Imagem e Som de 

São Paulo, Banco Itaú S/A, Bradesco S/A, IMAB, Vale, entre outras. 

 Parceria com Autorizadas Microsoft: InfoSERVER S/A, Brás e Figueiredo, TBA, Impacta – São 

Paulo, ITECI – Recife, CSH – Manaus, IFS Luanda – Angola, entre outras. 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

 Site de serviços como PJ: http://www.setef.com.br/ti/ 

 Linked In: https://www.linkedin.com/in/sérgio-fernandes-24a675/ 

 

  

mailto:sf@setef.com.br
http://www.setef.com.br/comum/MCPTranscript.pdf
http://www.setef.com.br/ti/
https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9rgio-fernandes-24a675/
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HABILIDADES E CONHECIMENTOS 
 

 GERÊNCIA – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

MIS – Museu de Imagem e Som de São Paulo e Paço das Artes. (2007 – 2010) 

Responsável pela área de T.I. do museu na parte administrativa e suporte para exposições 

de tecnologia na parte cultural. 

 VENDAS 

Como a maior parte dos serviços foram feitos como PJ algumas datas ficaram intercaladas, 

pois estava atendendo mais de uma empresa. 

Geam Marmoraria e Serviços Ltda. (2017 – 2018) 

Orçamentista e processo de venda de superfície solida – Corian DuPont para arquitetos, 

construtoras e hospitais. 

Empório do Aço – Comerciante. (2013 – 2014) 

Proprietário e responsável pela administração da equipe de vendas em três pontos. Vendas 

para cliente final. 

InfoSERVER S/A. (2005 – 2012) 

Apresentações para venda de cursos Microsoft para empresas financeiras (Bradesco, Itaú) 

e elaboração de cursos personalizados. 

Elaboração das propostas e acompanhamento do andamento dos cursos com o cliente. 

Integrare Alternativa em Saúde – Clínica Escola (2001 – 2003) 

Proprietário e responsável pela divulgação e venda de cursos presenciais em universidades, 

escolas e público final. 

TBA Informática S/A. (1998 – 1999) 

Responsável por apresentar soluções na área de T.I, elaboração de propostas de serviços, 

sistemas e infraestrutura. 

 COMUNICAÇÃO 

A experiência com treinamento iniciou em 1994, considero um aprendizado avantajado 

falar em público, com isso ministrei cursos na área de T.I. – Microsoft e na área de terapias 

alternativas que também sou formado. 

 LIDERANÇA 

Algumas das experiências que adquiri como proprietário da Integrare Alternativa em Saúde 

e Empório do Aço permitiram trabalhar o quesito liderança. 

O projeto do MIS que participei como PJ sendo proprietário da Sete F Informática, onde 

pude liderar a equipe de T.I. de um grande centro cultural de tecnologia o Museu de 

Imagem e Som de São Paulo. 
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Experiência Profissional 

SETE F SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 

Atividade principal: Sócio da empresa. Atividade da empresa: Treinamento Básico / Técnico 

e Consultoria em Desenvolvimento de Sistemas e Redes. 

 Desenvolvimento de Software para algumas áreas, normalmente usando Visual Basic 6.0, Access, 

Visual Studio e SQL Server.  

 Infraestrutura: Dimensionamento de servidores e equipamento, instalação de servidores e 

estações de trabalho, gerenciamento de segurança da informação e acesso de usuários, criação 

e gerenciamento de estrutura contra desastres, instalação de serviços e configuração do 

ambiente para aplicações N-camadas.  

 Banco de Dados: Dimensionamento de servidores conforme volume de dados do negócio, 

instalação da estrutura de dados, analise e desenvolvimento da parte lógica e física da base, 

estrutura Business Inteligence (BI – SQL Analysys Service, SQL Reporting Service e SQL 

Information Service). 

 Criação de palestras e cursos para treinamentos básicos e técnicos.  

 Consultoria para Start-up de Projeto: Abordando a fase de modelagem de dados e definições dos 

padrões para programação, estudos de performance do sistema (Máquinas X Métodos), 

estratégias de disponibilidade e backups.  

 Ministrar os cursos Microsoft para as Autorizadas:  

 São Paulo: Tecs, Itautec, InfoServer, Brás & Figueredo, Impacta, TBA.  

 Florianópolis: DNS Tech, Unisul Tecnologia, Dualline  

 Manaus: CSH Informática  

 Curitiba: Geritech  

 Recife: ITECI – Treinamento em Luanda – Angola (Parceria com IF’S).  

 Palestras sobre soluções de desenvolvimento e infraestrutura Microsoft. 

 

Alguns casos de sucesso que participei para empresas como: Bradesco S/A, Museu da Imagem 

e do Som – SP, Veja do Sul, Vale, entre outras, e que compõe minha experiência profissional 

descrevo no link: 

http://www.setef.com.br/ti/index.php/cases/ 

 

http://www.setef.com.br/ti/index.php/cases/

