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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

EMPREGO PRETENDIDO Sénior SQL Server DBA  

07/2017 – agora Sénior DBA Sql Server 
Deco Proteste @ Prime IT Consulting 

▪ Administração e manutenção da plataforma de Bases de Dados SQL. 
▪ Apoio às equipas de desenvolvimento na utilização da plataforma de Base de Dados; 
▪ Utilização de ferramentas de monitorização do desempenho das bases de Dados e análises de 

performance e tuning; 
▪ Elaboração e evolução de políticas e procedimentos com vista á implementação das melhores 

práticas de administração e exploração da plataforma; 
▪ Criação e manutenção dos grupos de acesso e segurança.  
▪ Análise de performance e tuning da base de Dados SQL Server quando pedido; 
▪ Assegurar que a infraestrutura está disponível e operacional; 
▪ Responsabilidade pela documentação da configuração da plataforma em causa; 
▪ Administração, suporte, monitorização dos backups&Recovery das Bases de Dados Data 

Warehouse (DW) e OLTP. 
▪ Administração, suporte, monitorização dos da replicação entre bases de dados SQL Server; 

Empresa ou setor Grupo editorial/Tecnologias da Informação  

05/2015 – 07/2016 Principal Sénior DBA Sql Server 
Autoridade Tributária @ Crossjoin Solutions 

▪ Administração e manutenção da plataforma de Bases de Dados SQL. 
▪ Apoio às equipas de desenvolvimento na utilização da plataforma de Base de Dados; 
▪ Utilização de ferramentas de monitorização do desempenho das bases de Dados e análises de 

performance e tuning; 
▪ Elaboração e evolução de políticas e procedimentos com vista á implementação das melhores 

práticas de administração e exploração da plataforma; 
▪ Criação e manutenção dos grupos de acesso e segurança.  
▪ Introdução e integração de novas tecnologias no ambiente já existente do centro de dados; 
▪ Definição de quotas de utilização e monitorização do crescimento da utilização; 
▪ Análise de performance e tuning da base de Dados SQL Server quando pedido; 
▪ Planeamento de capacidade e ajustes para melhorar a performance dos sistemas; 
▪ Assegurar que a infraestrutura está disponível e operacional; 
▪ Responsabilidade pela documentação da configuração da plataforma em causa; 
▪ Administração, suporte, monitorização dos backups&Recovery das Bases de Dados Data 

Warehouse (DW) e OLTP, com integração do Microsoft Data Protection Manager (DPM) 2012; 
▪ Administração, suporte, monitorização dos da replicação entre bases de dados SQL Server; 
▪ Utilização e integração da ferramenta de monitorização SCOM; 
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Empresa ou setor GOV/Tecnologias da Informação  

03/2012 – 03/2015 Sénior DBA SQL Server 
Nearshore Agile @ Novabase 

▪ Gerir os SQL dos clientes (cerca de 250 SQL servers e 1200 base de dados) num ambiente 
complexo e desafiador 24x7; 

▪ Gerir 1 servidor base de dados Oracle e assegurar que os tablespaces tem sempre espaço em 
disco numa BD de crescimento rápido; 

▪ Assistir a equipa dos backups a fazer restores; 
▪ Migrar o SQL para novas versões;  
▪ Aplicar Patches nos SQL standalones e clusters; 
▪ Quando requerido fazer o despiste de problemas de forma transversal assistido pelas outras 

equipas. 
▪ Gerir os clusters e assegurar que os rácios de disponibilidade são alcançados; 
▪ Dar seguimento ao pedidos, alarmes e logs do SQL para assegurar a saúde de toda a plataforma 

de base de dados;  
▪ Dar suporte as equipas de desenvolvimento na utilização da plataforma de base de dados; 
▪ Usar ferramentas de monitoria de performance de base dados e análise performance e tuning; 
▪ Acompanhar pedidos, manter atualizados e respeitar SLAs; 
▪ Desenvolver e evoluir as políticas e procedimentos tendo em vista a implementação das melhores 

práticas de gestão e operacionais. 
▪ Criação e manutenção dos grupos de acesso e segurança.  
▪ Introdução e integração de novas tecnologias no ambiente existente no data center;  
▪ Desenvolver a análise e tuning do SQL Server quando requerido; 
▪ Planeamento da capacidade e ajustes para melhorar a prestação dos sistemas;  
▪ Assegurar que a infraestrutura está disponível e operacional; 
▪ Responsável pela documentação da configuração da plataforma em causa; 
▪ Gestão, suporte, monitoria dos backups & recuperação da base de dados data warehouse (DW) e 

OLTP, com integração das ferramentas de backup. 
▪ Gerir, suportar, monitorizar a replicação entre base de dados SQL Server; 

Empresa ou setor Tecnologias da Informação  

04/2009 – 02/2012 DBA Sql Server 
Vodafone IPTV @ Novabase 

▪ Gerir os SQLs do cliente (cerca de 5 SQL servers e 31 base de dados) in 24x7;  
▪ Patch do SQL standalone e clusters; 
▪ Gerir os clusters e assegurar que os rácios de disponibilidade são alcançados; 
▪ Dar seguimento aos pedidos e alarmes no MOM e SQL logs para assegurar a saúde de toda a 

plataforma de base de dados; 
▪ Dar seguimento aos pedidos, manter atualizados e respeitar SLAs; 
▪ Planeamento da capacidade e ajustes para melhorar a prestação dos sistemas;  
▪ Assegurar que a infraestrutura está disponível e operacional; 
▪ Responsável pela documentação da configuração da plataforma em causa; 
▪ Gestão, suporte, monitoria dos backups & recuperação da base de dados OLTP, com integração 

das ferramentas de backup; 
▪ Gestão, suporte e monitoria do log shipping entre base de dados do SQL Server; 

Empresa ou setor Telecomunicações  

02/2008 – 03/2009 DBA SQL Server 
ITIJ @ Tecnidata 
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▪ Gerir a plataforma SQL (cerca de 60 SQL Server e 500 base de dados) num ambiente complexo e 
desafiante; 

▪ Dar seguimento a equipa de backup com as falhas dos backups; 
▪ Gerir os clusters e assegurar que os rácios de disponibilidade são alcançados;  
▪ Dar seguimento ao pedidos, alarmes e logs do SQL para assegurar a saúde de toda a plataforma 

de base de dados;  
▪ Apoio às equipas de desenvolvimento na utilização da plataforma de Base de Dados; 
▪ Elaboração e evolução de políticas e procedimentos com vista á implementação das melhores 

práticas de administração e exploração da plataforma; 
▪ Desenvolver a análise e tuning do SQL Server quando requerido; 
▪ Assegurar que a infraestrutura está disponível e operacional; 
▪ Responsabilidade pela documentação da configuração da plataforma em causa; 
▪ Gestão, suporte, monitoria dos backups & recuperação da base de dados OLTP, com integração do 

IBM TIVOLI; 
▪ Administração, suporte, monitorização dos da replicação entre bases de dados SQL Server; 
Empresa ou setor GOV/Tecnologias da Informação 
 

09/2007 – 04/2008 DBA  SQL Server 
BES/OBLOG @ Tecnidata 

▪ Tuning de um SQL SERVER 2000 

Empresa ou setor  Banca/Tecnologias da Informação 

05/2004 – 08/2007 Chefe Informática 
Dignity International 

▪ Aconselhar a Diretora Executiva assim como desenvolver projetos de tecnologias de informação; 
▪ Avaliação de soluções de hardware e software; 
▪ Desenho e Administração das bases de dados corporativas; 
▪ Manutenção e gestão da infra-estrutura hardware e software; 
▪ Outras tarefas relacionadas e necessárias; 
▪ Resolução de problemas e análise da raiz do problema; 
▪ Responsabilidade para o sistema de backup, arquivo e recuperação; 

Empresa ou setor Organização não Governamental  

09/1999 – 04/2004 Chefe Informática 
Centro Norte-Sul do Conselho da Europa 

▪ Aconselhar e propor o desenvolvimento das tecnologias de informação; 
▪ Administração de sistemas : NT4; MS SQL , Exchange 5.5, IIS, trent anti-vírus, etc; 
▪ Desenho e Administração das bases de dados corporativas; 
▪ Desenvolver projetos atribuídos pela chefe de unidade; 
▪ Elaboração de procedimentos e políticas das tecnologias de informação; 
▪ Gestão do datacenter; 
▪ Gestão dos contratos de suporte; 
▪ Ligação e coordenação com a casa mãe; 
▪ Modelação de dados; 
▪ Responsabilidade pelos backups, arquivo e recuperação; 
▪ Suportar o departamento no desenho, organização de ações de formação; 

Empresa ou setor  Organização não Governamental  
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COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
 

 

04/1999 - 09/1999 Técnico de Suporte 
Xerox @ EDS 

▪ Migrar Windows 3.11 para NT Workstation 3.51 
▪ Migrar Novell 3.50 para Novell 4.1 
▪ Dar suporte nos sistemas operativos da Xerox. 

Empresa ou setor Fotocopiadoras.  

10/1997 – 04/1999 Consultor, Formador, Administrador de Sistemas 
Cable & Wireless 

▪ Aconselhar os procedimentos de administração do sistema Basys e Archive instalado na TVI; 
▪ Desenvolveu o software em Access 97 para trabalhar com o telex “Rollins”; 
▪ Gerir o Basys e Archive dos clientes; 

Empresa ou setor Emissão  

08/1992 – 10/1997 TVI-Televisão Independente 
Sysadmin, Programmador, Formador 

▪ Dar suporte as varias aplicações instaladas na empresa. 
▪ Desenvolvimento e implementação de vários sistemas informação e reporting baseados em MS 

Access etc… 
▪ Desenvolvimento sistema informação para gestão das ações da empresa. 
▪ Formador aos colaboradores da empresa. 
▪ Administração do sistema Basys, Archive e Novell 
▪ Administrador de sistemas e IT Officer do escritório da Av. Berna em Lisboa; 

Empresa ou setor Emissão  

Língua materna Indique a língua(s) materna(s) 
  

Outras línguas COMPREENDER  FALAR  ESCREVER  

Compreensão oral  Leitura  Interacção oral  Produção oral   

Inglês C1 C1 C1 C1 C1 
 Indique o título do certificado/diploma de línguas. Caso saiba, especifique o nível. 

Francês A2 A2 A2 A2 A1 
 Indique o título do certificado/diploma de línguas. Caso saiba, especifique o nível. 

 Níveis: A1/A2: utilizador básico  -  B1/B2 utilizador independente  -  C1/C2: utilizador avançado 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas  

Competência digital AUTOAVALIAÇÃO 

Processamento 
de informação 

Comunicação 
Criação de 
conteúdos 

Segurança 
Resolução de 

problemas 

 Utilizador Avançado Utilizador Avançado Utilizador Avançado Utilizador Avançado Utilizador Avançado 
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 Níveis: utilizador básico  -  utilizador independente  -  utilizador avançado 
Competências digitais - Grelha de auto-avaliação  

 Indique o(s) certificado(s) TIC  

 ORACLE 
Oracle Database 11g Essentials. 

SQL SERVER 2008 
MCTIP Database Administrator 2008 – Microsoft Certified IP Professional, Database Administrator 
(SQL 2008). 
MCTS SQL Server 2008, Implementation and Maintenance – Microsoft Certified Technology 
Specialist SQL Server 2008, Implementation and Maintenance. 

SQL SERVER 2005 
MCITP Database Administrator – Microsoft Certified IT Professional, Database Administrator (SQL 
2005). 
MCTS SQL Server 2005 – Microsoft Certified Technologic Specialist on SQL 2005. 

SQL SERVER 2000 
MCDBA Microsoft Certified Database Administrator on SQL Server 2000. 

WINDOWS SERVER 2008 
MCTIP Enterprise Administrator on Windows Server 2008. 
MCTS Windows Server® 2008 Active Directory, Configuration. 
MCTS Windows Server® 2008 Applications Infrastructure, Configuration Certification. 
MCTS Windows Server® 2008 Network Infrastructure, Configuration. 

WINDOWS SERVER 2003 
MCSE Messaging – Microsoft Certified System Engineer on Windows Server 2003. 
MCSE Microsoft Certified System Engineer on Windows Server 2003. 

OTHERS 
▪ ITILF Foundation Certificate in IT Service Management. 

 
Carta de Condução B 


