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PMP, CCNA, ITILv3, LPIC-1 

 

 

  

Gerente de Projetos (PMP) especialista em redes, mais de cinco anos de experiência em 
projetos de infraestrutura. Atua como agente de mudança e organização, capaz de orquestrar 
estratégias de conectividade, segurança e suporte, propondo soluções criativas com base em 
boas práticas difundidas no mercado de Tecnologia da Informação, sendo inovador, porém 
preocupando-se com a estabilidade dos serviços oferecidos. Tem como eixo motivacional a 
excelência nos serviços prestados e considera o departamento de TI como um provedor de 
serviços que trabalha em prol dos objetivos do negócio.  



YURI RODRIGUES BRAZ 

 

Endereço: Rua 19, quadra 17, lote 05. Conjuto Mirage, Anápolis/GO. 

Telefone: +55 62 9154-9974 / 3315-4063 

E-mail:  ybraz@live.com 

 

HISTÓRICO PROFISSIONAL 
 

Empresa: Hypermarcas S.A. – IT Solution Analyst, desde janeiro de 2012. 

A Hypermarcas é uma das maiores companhias de bens de consumo com capital 

de origem brasileira e possui o maior e mais diversificado portfólio de marcas, 

incluindo predominantemente marcas líderes e vice-líderes em seus segmentos. 

Principais Realizações: 

 Responsável pelo planejamento de projetos relacionados à infraestrutura de redes e 

inovações tecnológicas, definindo os requisitos junto às partes interessadas, 

desenhando as soluções tecnológicas junto às áreas técnicas, e coordenando a 

execução para entregar os objetivos declarados; 

 Experiência com desenvolvimento de documentos de aquisição (RFP, RFI, RFQ) 

complexos; 

 Habilidades de negociação, relacionamento interpessoal, comunicação e motivação da 

equipe do projeto; 

 Últimos projetos realizados como gerente de projetos: Master Plan Neoquímica, RFP 

Outsourcing de Impressão Hypermarcas, RFP Contrato único de cabling, Implantação 

de controladoras wireless Cisco e integração de redes de dados e voz do escritório JK 

(SP).  

Empresa: Secretaria de Saúde de Goiás – Administrador de Redes, Infraestrutura e Suporte, 

de janeiro a dezembro de 2011. 

Atua na área de saúde pública estadual e tem como missão coordenar a formação 

da Política Estadual de Saúde, promover a sua implementação e permanente 

avaliação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

Principais Realizações: 

 Projeto para reestruturação do departamento de TI baseado nas boas práticas da ITIL 

v3. Criação de catálogo de serviços, plano de melhoria continuada, formulário de 

solicitação de serviços e verificação da satisfação dos usuários; 



 Mapeamento e criação do mapa de topologia da rede, verificando os pontos críticos e 

os pontos vulneráveis da mesma, de forma a permitir um melhor planejamento 

estratégico; 

 Criação de um plano de endereçamento baseado em sub-redes que divide o tráfego de 

broadcast para maior segurança dos dados e melhor aproveitamento da taxa de 

throughput; 

 Projeto, criação e implementação de uma Política de Segurança que inclui software 

antivírus e firewall baseado em host para cada estação, além de servidores com 

funções estratégicas. 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

 

MBA em Gerenciamento de Projetos 
FGV – Fundação Getúlio Vargas. Pós-Graduação Lato Sensu, desde 
fevereiro de 2012. Previsão de término: junho de 2013. 

 

Especialização em Gestão em Tecnologia da Informação 
Anhanguera Educacional. Pós-Graduação Lato Sensu, de fevereiro de 
2008 a julho de 2009. 
 
Graduação em Tecnologia em Redes de Computadores 
Anhanguera Educacional. Graduação, de fevereiro de 2005 a julho de 
2007. 

 

IDIOMAS 
 

Inglês 

Leitura avançado, fala avançado e escrita avançado. 

 

CURSOS 
 

Preparatório PMP 

TI.Exames, setembro de 2012, 35 horas. 

Gerenciamento de Projetos (CADEMP) 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), outubro de 2011, 24 horas. 

ITIL v3 Foundation 

TI.Exames, julho de 2011, 24 horas. 



English Book 4 

Practical English Course, desde janeiro de 2012, 100 horas. 

 

CERTIFICAÇÕES 
 

 
Project Management Professional (PMP) 
Project Management Institute, Inc., novembro de 2012. 

 

Cisco Certified Network Associate (CCNA) 
Cisco Systems, Inc., outubro de 2011. 

 

Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)  
Cisco Systems, Inc., agosto de 2011. 

 

ITIL V3 Foundation 
Examination Institute for Information Science (EXIN), novembro de 2010. 

 

Junior Level Linux Professional (LPIC-1) 
Linux Professional Institute (LPI), novembro de 2010 (exame 101) e julho 
de 2011 (exame 102). 

 

Novell Certified Linux Administrator (NCLA) 
Novell, Inc., agosto de 2011. 

Data Center Technical Specialist (DCTS) 
Novell, Inc., agosto de 2011. 

 

 

OUTRAS PROVAS REALIZADAS 
 

Advanced Level Linux Certification (LPIC-201) 

Linux Professional Institute (LPI), janeiro de 2012. 


