Meu nome é Marcelo Toscano, sou Bacharel em Processamento de
Dados pela UNIRP e programador Web.

Atualmente eu moro em São José do Rio Preto, trabalho em casa programando sites
PHP/Wordpress + MySQL.+ Nginx e também estou cursando o segundo período do curso de
Direito.
Durante a faculdade eu fiz estágio na Guarani Tereos Açúcar & Energia Brasil, entre 2001 e
2002, fiz parte de uma pequena equipe de 4 estagiários que desenvolveram a intranet da
empresa em PHP+Oracle, rodando inicialmente em uma máquina Sun rodando HP/UX que
depois migrou para um PC com Conectiva Linux.
Depois de formado fui para São Paulo, entre 2003 e 2006 fui desenvolvedor na
SPCOM, uma empresa de call center 100% nacional cujo sistema de gestão chamado MOSPO
foi desenvolvido internamente por uma equipe de TI com mais de 50 profissionais. Neste
sistema utilizamos PHP+Microsoft SQL Server e integração com a URA, o sistema MOPSO
gerenciava as ligações do pessoal do call center. Durante este período eu cuidei das contas do
Banespa e Citybank.
Em 2006 fui trabalhar UOL comecei no projeto Taipei, conhecido atualmente como
mais.uol.com.br, no início do projeto eu fui responsável pela criação de HTML e integração da
aplicação com o backend feito em java. O projeto viveu 11 anos vai ser descontinuado agora
em 31/10/2017, também fui o webmaster do site esporte.uol.com.br, trabalhei na empresa até o
final 2008.
O meu último trabalho em São Paulo foi no B
 anco Indusval & Partners (BI&P) de
2009 até 2010 participei da equipe que desenvolvia a intranet feita em
PHP/CodeIgniter+Oracle, na época o banco utiliza uma plataforma, Windows+IIS e eu fui
responsável pela migração para Linux+Apache
De volta à São José do Rio Preto, entre 2012 e 2014 eu trabalhei para a Subito
Creative que fica no Rio de Janeiro, fiz alguns plugins e sites para WordPress, desenvolvemos
o Gracie Barra School que é um WordPress Multisite onde cada escola espalhada pelo mundo
tinha um site dentro do www.gbarraschool.com, rodando PHP7-FPM+NginX+MySQL+Varnish.
Também fui responsável pela criação dos sites IBJJF, CBJJ e Gracie Barra
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