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PREFÁCIO

Sou uma pessoa que pode me dedicar como Desenvolvedor Drupal Sênior, baseado em

minhas ricas experiências na área de TI como engenheiro de software.

Conheço bem o Drupal 8/9 e até tenho muitas contribuições para a comunidade

Drupal.org no Japão como tradutor.

meu Github https://github.com/mtzhiro

Agora moro na cidade de São Paulo, Zona sul, e trabalho com Wi-Fi e PC de alta

performance.

EDUCAÇÃO

1995 Mestrado em Ciência da Computação na Nagoya University (Japão).

1993 Bacharel em Química pela Ibaraki University (Japão)

1989 Concluída a Ibaraki Highschool

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO

-Drupal and PHP

2008-2012 Drupal, PHP: MINPAKU (Japão)

National Museum of Ethnology, Japan[MINPAKU]

https://www.minpaku.ac.jp/

contribuir como desenvolvedor PHP no site Drupal, especialmente sistema de

calendário do zero e customizar para minpaku.ac.jp

https://www.minpaku.ac.jp/event
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-Outro

2021-2022 PHP, WordPress:  CCIJB site e database (Brasil)

https://camaradojapao.org.br/pt/

personalização completa da construção do site e mudança de gerenciamento de banco de

dados do site antigo. também contribuem com design e site mobile com tamanho

enorme de dados e fotos com histórico da CCJ desde o início de 2000.

como um trabalho como hirosato-matsuura.biz

2018-2021 PHP, WordPress: sistema em bishoku-kyoto.jp ( Japão e

Brasil[remote])

https://bishoku-kyoto.jp/

Local de guia de restaurantes da região de Kyoto no Japão com pessoas de alta classe

direcionadas. Personalização completa do site com WordPress tem função de

login/associação/registro/cartão de crédito com funções normais do WordPress, como

postagem de blog/foto e design.

como um trabalho como hirosato-matsuura.biz e designers

2012-2017  C++: Operação de drones (Japan)

Trabalho num projeto de pesquisa para operar drone que simula sistema de vida de

morcego. O nosso time tem 7 pessoas entre alunos e professores em série e operações

para o uso de drone API.

como um trabalho como hirosato-matsuura.biz

–2008-2012 Drupal, PHP: MINPAKU (Japão , Veja acima ↑) –

2002-2008 Linux and WIndows system/network/PHP/JavaScript: Funcionário

em tempo integral na Otani University como Engenheiro de Software (Japão).

2000-2002 Perl: Funcionário em tempo integral Comdesign, Engenheiro de software

(Japão).

https://camaradojapao.org.br/pt/
https://bishoku-kyoto.jp/


1995-2000 C++: Funcionários em tempo integral na Mediafusion, Engenheiro de

software (Japão).

CARREIRA ACADÊMICA/DE ENSINO/INSTRUÇÃO

2017-2018 Pesquisador especial na Doshisha University, Japão.

2013-2016 Professor em meio período na Doshisha University (Ciência da computação

e química, Japão.

2002-2006 Professor em meio período na Otani University (Ciência da computação),

também trabalhou como engenheiro de software na mesma universidade, Japão.

OUTRAS HABILIDADES

Longa carreira na programação de PHP / C ++ / Python / Ruby / Perl e, principalmente,

PHP, Javascript e Java.

Também experiência no framework e WordPress / Drupal / Magento / Struts / Spring /

CakePHP. e em servidores / redes / sistemas abertos / Linux e opensource /

gerenciamento de sistemas.

HATIVIDADES SOCIAIS

Organizador de 2017-2018 da NerdniteKansai http://nerdnite.com

Organizador do evento 2007-2018 Opensource Conference (Japan), em Quioto.

https://ospn.jp

2010 filme de mudança social “UsNow” tradutor voluntário.

~ 2008 Apresentador da TechSoupJapan. Iniciou a TechSoupJapan com o JPNOC

e contribuiu com o bem social no Japão do lado da tecnologia da computação.

http://nerdnite.com/
https://ospn.jp/

