KLEBER
S I LV A
PROGRAMADOR

GUI/GAMEPLAY
kleber.swf@gmail.com
skype: kleber.swf
http://kleber-swf.com

BIO
Apaixonado por video games, ama
trabalhar com eles e com pessoas que
compartilham desta paixão. Muito
motivado e focado. Trabalha e se comunica
bem com os outros. Sociável, extrovertido e
respoitoso. Capaz de se adaptar a uma
variedade de diferentes pessoas e
ambientes de trabalho. Grande jogador de
video games. Aluno paciente, professor
paciente. Adora história antiga, arquitetura
e viajar. Excelente em fazer brainstorms de
novas funcionalidades, melhorias e novos
comportamentos de jogo para a melhor
experiência do jogador.

EDUCACÃO
JAN 2009 - JUN 2009

Universidade Federal de Santa Catarina
Federal University of Santa Catarina
(Aulas de Engenharia de Software e Games na Educação)

CONHECIMENTOS
Agile Methodologies Integration

Tools Development

Game Production Pivotal Tracker
IntelliJ Idea

Scrum

Object Oriented Programming

Mobile Web Unity Plugin

Kanban Bash
Serious Games

Cross Platform
iOS

Windows

Java
Gameplay Programming
Git 2D ActionScript 3
Flash Builder
UX

SVN

Flash Flex

Unity

Python

C++

REST

Visual Studio
3D

Polishing

Maven

C#

CSS
JSON
jQuery XMLHTML5
MySQL
Regular Expressions

Adobe AIR

PROJETOS
Bitverse Unity GUI (Programador, Arquiteto)
Um editor opensource para a IMGUI da Unity
com diversos componentes avançados.

GamePops Series (Único Desenvolvedor)
Um quiz de músicas de jogos classicos
publicado pelo Kongregate e Newgrounds.

PushButton Fork (Programador)
Um fork de git da engine de jogos em
Flash PushButton com várias melhorias e
novas funcionalidades.

Game Comix (Diretor, Produtor, Programador)
Um jogo em progresso aprovado pela
lei brasileira de incentivo à cultura (Lei
Rouanet).

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO
DEZ 2013 - PRESENTE

Programador, produtor assistente e game
designer assistente de dois jogos. Programador,
produtor, level e game designer de um outro
jogo. Todos para dispositivos mobile usando
Unity3D e C#. Trabalhou próximo a todos os
membros da equipe.
FEV 2012 - DEZ 2013

Luckee Software

(Programador de Gameplay)

Responsável pela criação de frameworks,
ferramentas e clientes de jogo usando Java,
ActionScript 3 e Unity3D para Cassinos. Jogos
são desenvolvidos para hardwares especí cos,
navegadores e dispositivos móveis.
JUL 2011 - FEV 2012

Qualiall

(Produtor, Game Designer, Programador)

Responsável pelo gerenciamento de tarefas,
game design, programação e direção de arte
de um serious game focado em um segmento
de mercado especí co. Publicado para
navegadores e tablets Android. Escrito em
ActionScript e PHP.

JAN 2003 - DEZ 2008

Universidade Estadual de Londrina
State University of Londrina
(Bacharelado em Ciência da Computação)

RECOMENDAÇÕES

NOV 2010 - JUL 2011

Vesta Gaming (Programador de Gameplay)
Desenvolvimento de frameworks, ferramentas e
clientes de jogo para Cassinos/Cassinos Online
usando ActionScript 3 e C++.
JAN 2008 - MAI 2010

Hoplon Infotainment (Programador GUI/Gameplay)
Kleber é um pro ssional sui generis mesmo na indústria
do jogo. Jogos parecem ser mais do que um emprego
para ele, que parecem ser a sua vida.
Helder Savietto, Programador Cientí co na ESSS

Poucas vezes eu encontrei alguém que, mesmo focado
em uma área de trabalho, sabe tanto de todo o resto.
Kleber é apaixonado por jogos de uma forma que ser
um programador é apenas parte dela.
João Beraldo, Escritor Líder na Allied Games Inc.

Kleber é um grande programador e uma pessoa incrível
para estar ao redor. Rápido, focado e muito
determinado. Eu trabalhei perto dele como uma
designer de interface e ele não era apenas um
programador muito e ciente em resolver problemas
rapidamente, mas também muito divertido estar ao
redor e um grande colega de trabalho.

Como um programador de GUI, trabalhou
diretamente com os GUI designers para criar
ferramentas limpas, amigáveis e muito extensíveis
para fazer o pipeline de GUI mais fácil para
programadores e designers.
Como um programador de gameplay, trabalhou
com game designers, artistas, produtores e outros
programadores para fazer funcionalidades
amigáveis.
Ambos para o jogo Taikodom usando primeiro
Java/Swing com uma engine interna e depois
Unity3D/C#.
JAN 2005 - SET 2005

Oniria - LD Games

(Programador de Gameplay - Estágio)

Estagiário de programação de gameplay
usando uma engine interna escrita em C++.

Lissa Capeleto, Produtora na Hoplon Infotainment
Mais em: http://kleber-swf.com

