DANIEL NETO
INFORMAÇÕES PESSOAIS
• Nome completo
• Mobilidade
• Celular / WhatsApp
• E-mail
• LinkedIn

: Daniel de Araújo Góes Neto
: Disponível
: (27) 99991-2700
: danielneto@danielneto.com.br
: https://www.linkedin.com/in/danielneto/

PRINCIPAIS QUALIFICAÇÕES
• Idiomas: Inglês - Fluente / Português - Língua pátrica/ Espanhol - Básico
• Redes: switches (spanning-tree, trunking, PoE, etherchannel, stacking, etc), access-points (autônomo /
gerenciado), roteadores, aceleradores WAN, controladoras WLAN, generalista em cabeamento.
• Segurança: Juniper SRX, Symantec SGS, Checkpoint, IPTables, VPN (client / clientless), Websense, Cisco ACL
• Aplicações: Cisco ISE, Cisco NACS, Cisco Prime, DHCP (cliente/ servidor), DNS (cliente / servidor), Apache, IIS,
FTP (cliente / servidor), NPS, ISA Server, Radius, Active Directory, Squid cache
• Infraestrutura: Vigilância (cameras de rede) e averiguações de necessidades, sistemas de controles de acesso
• Administração de banco de dados: MySQL, MS-SQL, PostgreSQL
• Sistemas operacionais: Linux (servidores / estações), Unix, VMware ESX, Windows (servidores / estações),
Android, iOS, Mac OS X, Storages (SAN / NAS)
CERTIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cisco CCNA - 200-125
Data da certificação
: 12/04/2019
Validade
: 12/04/2022
EDUCAÇÃO
FAVI / AVIES (Março de 1997 a Dezembro 1999)
Local: Vitória (ES)
Titulação: Tecnólogo em processamento de dados
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Tata Consultancy Services - TCS (Junho de 2018 ao presente momento)
Cargo: Arquiteto de redes
Gestor direto: Rinaldo Oliveira / Abimael Mello
Principais responsabilidades:
• Arquitetura de rede para o cliente Vale em Vitória (ES).
Nestlé Brasil (Setembro de 2011 a Maio de 2018)
Cargo: Especialista em redes
Gestor direto: Ulisses Alem
Principais responsabilidades:
• Planejar, implantar e manter ambiente de rede LAN e WLAN em todos os sites (fábricas / escritórios) na
região LATAM;
• Colaborar atividades com outras equipes (Gerência de projetos, Wintel, automação industrial, etc)
• Prover indicadores para trocas de equipamentos de rede por obsolescência
• Gerenciar qualidade do serviço de empresas terceiras de telecom, cabeamento e infraestrutura.

•

Gerenciar escopos e subnets para o mercado latino-americano.

Principais desafios alcançados:
• Idealização e implantação de access-lists para ambiente de automação das fábricas
• Idealização e implantação de redundância física entre controladoras wireless
• Prover suporte e acompanhamento de troca de equipamentos por obsolescência
• Entrega de novo core switch no ambiente do armazém de distribuição
• Implantação de caminho redundante de fibra para o armazém de distribuição
• Completa substituição dos core switches com mínimo impacto para as linhas de produção
• Completa substituição de firewalls legados (Juniper e Symantec) para os que são conformes com a política de
segurança da Nestlé (Checkpoint)
• Migração de mais de 70 access points de modo autônomo para gerenciados por controladora
ISH Tecnologia (Dezembro de 2006 a Setembro de 2011) - Segurança de TI
Cargo: Consultoria em segurança de TI
Gestor direto: Carlos Eduardo Brandão / Renato Jagger
Principais responsabilidades:
• Desde setembro de 2008 alocado como consultor outsourcing na Chocolates Garoto
• Desenvolvimento e implantação de projetos de segurança para empresas dos segmentos público e privado
• Gerenciamento de acesso à internet com software de segurança Websense v7
• Gerenciamento de segurança das redes LAN / WLAN, seguindo as normas de conformidade e padrões de
rede da empresa
• Implantação de tecnologias de segurança (correlacionadores de incidentes e eventos, antispams, antivírus,
firewalls, etc)
Terra Networks Brasil (Janeiro de 1997 a Novembro de 2006) - Provedor de internet da Telefônica
Cargo: Analista de redes
Gestor direto: Arisneto Cavalcante
Principais responsabilidades:
• Implantação e manutenção de dispositivos de redes para acesso à internet dos usuários
• Implantação e manutenção dos links dedicados para clientes corporativos
• Implantação e manutenção dos serviços de internet (SMTP, POP3, IRC, FTP, NewsGroup, HTTP, etc)
• Palestras educativas para uso racional e seguro da internet para clientes

