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Comecei estagiando em 2007 na Rabbit Partnership, onde fiquei 8 meses. Na sequência, 
iniciei meu trabalho na Geosfera, onde trabalhei um 1 ano e meio como Web Designer, 
responsável pelo desenvolvimento de sites, tendo experiências com PHP e jQuery.

Em seguida, ingressei na Imaginera, onde trabalhei mais de 3 anos como Front-End, 
responsável pelo desenvolvimento de todas interfaces dos projetos, tendo trabalhando 
com grandes clientes como: Oi, Toyota, Neosaldina, Natura e Mondial.

Então fui para a  DigiPronto, onde fui o Front-End de uma das 3 equipes de 
desenvolvimento da empresa. Tendo participação no desenvolvimento e manutenção de 
projetos de grande porte, como: Sadia, Umbro, The Fifties, Avon, Natura e Outros.

Logo após, iniciei uma parceria com uma startup chamada Navegatium, que durou 2 
anos. Onde eu fui o responsável pelo desenvolvimento de toda parte WEB. Já no 
Estadão, na equipe de evolução contínua fui responsável pelo desenvolvimento da 
interface do novo site da empresa e outros projetos das editorias. Na Claro, fiz parte do 
time responsável pelo desenvolvimento do Portal Minha NET, no WCP da Oracle. Na 
Comerc, desenvolvemos uma plataforma chamada Bearned para atender as 
necessidades da empresa, que hoje é comercializada para clientes externos, onde tive 
minhas primeiras experiências profissionais com Vue.js e React. Hoje estou na Orbital, 
responsável pela criação da interface de todos projetos e na gestão de alguns. 

‣ CSS/Sass
‣ HTML/HTML5
‣ Wordpress
‣ Reponsive Design
‣ User Experience
‣ Vue.js
‣ Javascript/jQuery

‣ Github
‣ Webpack/Gulp
‣ Opencart
‣ Scrum
‣ SEO
‣ Microformats
‣ Acessibilidade

http://www.wallaceerick.com.br


EXPERIÊNCIA  
 
 
 
Out/2018 
até agora

 
Front-End Developer, Orbital Desenvolvimento

· Desenvolvimento da interface de todos os projetos com 
HTML/CSS e Javascript em Wordpress, Laravel e alguns 
projetos em Vue.js, tocando também a gestão de projeto e 
capitação de novos clientes. 

 
Set/2017  
Out/2018

 
Front-End Developer, Comerc Energia

· Desenvolvimento da interface de uma plataforma feita em 
Laravel e módulos de clientes utilizando HTML/CSS no 
Vue.js. 

 
Fev/2017 
Ago/2017

 
Front-End Developer, Claro Brasil

· Desenvolvimento do novo portal Minha NET, na 
plataforma WCP da Oracle, onde fiz o layout e o front-end 
utilizando HTML/CSS e Javascript para consumo de 
dados. 

 
Jun/2016  
Fev/2017

 
Front-End Developer, Estadão

· Desenvolvimento do redesenho do portal Estadão, em 
Laravel, utilizando HTML/CSS, Javascript e PHP. E 
também o desenvolvimetno de toda interface de um 
produto chamado Esporte Fera. 

 
Out/2014 
Jun/2016

 
Front-End Developer, Navegatium

· Responsável por toda a parte WEB da startup, desenvolvi 
toda interface do projeto e algumas integrações com 
sistemas de RP, tradução baseada na localização do 
usuário e outros. 

http://www.estadao.com.br
https://esportefera.com.br/


 
Dez/2013  
Out/2014

 
Front-End Developer, DigiPronto

· Desenvolvimento da interface de diversos projetos da 
empresa, campanhas, hotsites, portais, sempre com 
HTML/CSS, Javascript em sistemas em PHP ou .Net, 
SEO e todos responsivos. Atendemos grandes marcas, 
como: Sadia, Umbro, The Fifties, Avon, Natura e Outros. 

 
Jul/2010  
Dez/2013

 
Front-End Developer, Imaginera

· Desenvolvimento da interface de todos os projetos da 
agência, onde me especializei front-end, tendo as 
primeiras experiências Opencart e Magento, evoluindo 
muito no Wordpress e sempre utilizando HTML/CSS e 
Javascript pra tudo. Atendemos grandes marcas, como: 
Neosaldina, Oi, Toyota e Outros. 

 
Fev/2009  
Jun/2010

 
Web Designer, Geosfera

· Inicialmente, eu desenvolvia tanto o layout quanto a 
interface dos projetos, com o passar do tempo foquei 
apenas no front-end, onde tive minha primeira experiência 
com Tableless (HTML e CSS sem tabelas), Wordpress e 
outros frameworks. 

 
Fev/2009  
Ago/2008

 
Web Designer Trainee, Rabbit Partnership

· Meu primeiro trabalho, onde comecei a ter certeza que 
seria essa a minha área. Desenvolvia a maioria dos site 
em Flash e alguns poucos com Tablenone. Foi o start da 
minha carreira profissional, onde comecei a entender de 
fato o que era HTML e CSS. 



EDUCAÇÃO 
 

 
 
EVENTOS 
 

 
Atualmente

 
Curso de Javascript Ninja e React JS Ninja, Fernando Daciuk  

 
2010/2010

 
Javascript, Impacta  

 
2007/2009

 
Comunicação para Web, UNIP 

 
Jul/2017

 
Front in Sampa 2017 

 
Jul/2016

 
Front in Sampa 2016 

 
Abr/2015

 
PHP Experience - iMasters  

 
Nov/2014

 
Front in Sampa 2014 

 
Nov/2013

 
Conferência Web.br - W3C Brasil  

 
Set/2013

 
Front in Sampa 2013 

 
Nov/2012

 
Front in Sampa 2012 


