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Riacho Fundo II - DF –  kevinyansoares@gmail.com 

Contato: (61) 996751948 

Brasileiro, casado, 27 anos 

 

Formação: 

 

Graduação em Tecnologia em Redes de Computação, Colégio e Faculdade 

Projeção, conclusão em 2012. 

 

Pós-graduado em Redes de Computação Cisco Networking Academy, Faculdade 

IESB, conclusão em 2015. 

 

Experiência: 

 

 

UBEC - União Brasileira de Educação Católica. Analista de 

Infraestrutura, 2018 e trabalhando atualmente. 

 

 

Experiências adquiridas:_____________________________________ 

 

● Manutenção e gerenciamento de redes complexas com multidomínios, centenas de 

ativos e serviços de rede. 

 

● Configuração e manutenção de Storages Dell e Netapp. 

 

● Configuração e manutenção da solução de firewall Checkpoint. 

 

● Configuração de aplicações remotas em ambientes Windows Server - RemoteAPP 

 

Funções do cargo:_________________________________________ 

 

● Manter uma infraestrutura completa de 4 instituições de ensino superior e 3 colégios 

onde possuem conexões MPLS, VPN, Firewalls, Servidores para ERP entre outros itens 

de rede. 

● Manter a segurança da infraestrutura analisando relatórios e informações sobre 

antivírus, firewall, IPS entre outros. 
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Multip Multi Serviços de Rede. Especialista em Infraestrutura e 

Segurança, 2016 e 2018. 

 

 

Experiências adquiridas:_____________________________________ 

 

● Amplo conhecimento em implementação de servidores Windows e Linux com serviços 

como DHCP, DNS, FTP, HTTP(s), etc. 

 

● Configuração e implementação de ambientes virtuais Vmware, Hyper-V e Xen Server. 

 

● Implementação e configuração do firewall SOPHOS bem como todas as funcionalidades. 

 

Funções do cargo:_________________________________________ 

 

● Atendimento a clientes e profissionais de informática quanto a dúvidas sobre 

funcionamento, segurança dos produtos comercializados pela empresa. (Servidores 

Windows e Linux, Firewalls, Switches, Roteadores) 

● Realizei junto a empresa um honeypot com o objetivo de coletar ip’s públicos dos 

usuários que acessaram determinado link. 

 

 

● Referente ao serviço público, prestação de serviço de análise de segurança e 

disponibilidade do ambiente de rede do CCOMSEX, Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo, entre outros. 

 

 

Aker Security Solutions. Técnico em suporte e Analista de redes nível 

1, 2014 à 2016. 

 

 

Experiências adquiridas:_____________________________________ 

 

● Conhecimento avançado em troubleshooting de infraestrutura de redes e segurança. 

 

● Experiência em implementação de equipamentos de rede, como firewalls em ambientes 

críticos promovendo segurança e controle para a rede. 

 

● Conhecimento em ferramentas de análise e simulação de tráfego como tcpdump, 

wireshark, nmap, hping3 além de scripts com os mesmos propósitos em python. 

 

● Avançado conhecimento em implementação de soluções de segurança e infraestrutura 

de redes como redes virtuais privadas e/ou dinâmicas, geração de assinaturas para 

ataques de intrusão (IPS/IDS) com Snort, configuração de controles de conteúdo WEB 

com Squid avançado (Proxy HTTP/HTTPS), criação de servidores LDAP com todas as 

funções. 

 

● Conhecimento em ferramentas de ataques e segurança de redes como anti-spoofing (IP 

e ARP), utilização ampla das funções do Kali Linux como phishing, injeção de SQL, 

social engineering toolkit. 

● Avançado Conhecimento em ativos de rede da Cisco como roteadores e switches 

incluindo suas configurações avançadas. 

 

 



Funções no cargo:_________________________________________ 

 

● Prestar suporte técnico nível 1 para empresas de tecnologia referente a produtos de 

segurança vendido para as mesmas.  

O suporte pode ser tanto voltado para a rede do cliente quanto análise de 

segurança, além de produção de scripts “/bin/bash”, instalação de programas em Linux, 

troubleshooting sobre problemas de rede, protocolos de comunicação, análise de 

vulnerabilidade, etc. 

 

● Prestação de suporte e análise de segurança em clientes da área pública, vale destacar 

suporte ao DGP que possui firewall para controle de rede, Secretaria de Educação, 

MPDFT, Imprensa Nacional entre outros. 

 

 

 

Certificações: 

 

Certificado Aker Firewall 6.7.3 

 

Cisco Certified Network Associate (CCNA),Routing and Switching v5 (200-120) 

 

Sophos Firewall XG Engineer 16 

 

Kaspersky Endpoint Security and Management Fundamentals KL 002.10 

 

Checkpoint Certified Security Administrator (CCSA) 

 

 

Trabalhos acadêmicos: 

 

Viabilizando redes WAN com o uso de DMVPN. 

 

Artigo realizado como projeto de conclusão de curso da pós graduação Cisco Academy, 

nesse artigo é abordado como um ambiente entre várias filiais pode ser configurado utilizando 

a tecnologia DMVPN para implementar comunicação entre várias filiais sem altos custos 

proporcionados pela MPLS e sem complexidade na configuração e manutenção proporcionados 

pela VPN convencional. 

 

 

Objetivo: 

 

Fazer a diferença no mundo cibernético. 


