Luiz Gustavo dos Santos Costa
• Telefone: (21) 8194-1905 / (21) 4063-7110 / (11) 4063-0407
• Skype: lgsc2001 / Gtalk: gustavo.bsd
• E-mail:
• luizgustavo@yahoo.com
• luizgustavo@luizgustavo.pro.br
• luizgustavo@mundounix.com.br

Dados pessoais
•
•
•
•

Data e local de nascimento: 11/02/1980, Duque de Caxias, RJ
Estado civil: Casado
Nacionalidade: Brasileiro
Morando atualmente em Teresópolis / RJ

Educação e formação
Colégio Flama 1996 – 1998 2°. Técnico em Processamento de Dados
UNIGRANRIO Universidade do Grande Rio Curso superior de Computação, cursando o 6º.
Período. Trancado

Experiência profissional
Programador – Fevereiro 2011 – Novembro 2011
BSD Perimeter LLC – Kentucky/EUA (remoto)
http://www.bsdperimeter.com
BSD Perimeter was founded in late 2006 by Chris Buechler and Scott Ullrich, the founders of
pfSense, to bring commercial backing and support to the pfSense and m0n0wall projects. We are
located in Louisville, Kentucky, in the United States. Our staff are located around the world, with
the support and consulting staff primarily based in the US, and development staff around the world.
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento em linguagem PHP /C / C++
Projetos livres e comerciais
Suporte a código do pfSense
Desenvolvimento em projetos de rede
Testes e desenvolvimento em tecnologias novas
Projeto pfSense

Diretor – Janeiro 2009 – Atual
Mundounix Consultoria em Software Livre – Teresópolis/RJ
http://www.mundounix.com.br
Empresa atuando no mercado de consultoria em redes e softwares com ênfase na utilização de
software livre e soluções de economia de licença. Atuando como agregador e parceiro em soluções
de desenvolvimento de projetos de rede e software.
•
•
•
•
•

Programação e automação (C, C++, Python, PHP)
Gerenciamento de Redes
Software Livre em geral
Ambientes heterogêneos (Principalmente SAMBA4 – Active Directory)
Virtualização de ambientes

Consultor Linux/BSD/Unix/Redes 2008 – 2008
Datasul Infraestrutura – Joinville – SC
http://www.datasul.com.br
•
•
•
•

Administração de ativos CISCO
Firewall/Segurança BSD/Cisco
Planejamento/Execução de Projetos
Atendimento “on-site” à clientes corporativos

Administrador de Rede 2006 – 2008
iRapida Internet – Cianorte – PR
http://www.irapida.com.br
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento de Servidores de Email (Qmail/Postfix)
Monitoramento de rede (Nagios/Centreon)
Suporte à projetos
Soluções de Thin Client
Administração de roteadores e links de internet
Redes Wirelless
Sistemas de redundância
Servidores WEB (Plesk)
Gerenciamento de sistemas de segurança (Firewall)
FreeBSD, OpenBSD, Linux

Analista de Suporte Pleno 2005 – 2006
ACOL Consultoria em Informática – Rio de Janeiro, RJ
http://www.acol.com.br
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento de suporte
Administração e implementação de projetos
Consultoria em serviços de redes
Atualização de projetos
Instalação e implementação software Tarantella (Secure Global Desktop)
Administração e suporte à sistemas Unix
Suporte e implantação de serviços web (Qmail, Apache)
Avaliação e resolução de problemas de segurança (Firewall)
Instalação e suporte à sistemas UNIX (SCO, Solaris)
Projetos de LDAP (OpenLDAP)

Cursos
Switchs gerenciável – 2004 (2 dias)
Furukawa (FCP NETWORKING) – Curitiba, PR
Red Hat Certified Technician (RHCT) – 2006
RHCT Certificate number: 604006130599966

Conhecimentos
• Ferramentas para desenvolvimento para WEB como: linguagens HTML, Python, PHP,
Banco de Dados para internet / intranet.
• Sistemas Operacionais de rede Unix/Linux/BSD e básico Windows 2003/2008.
• Administração, recursos de rede, configuração.
• Ferramentas para administração de redes.
• Programação orientada à WEB (PHP, Python, Perl, ExtJS, YahooUI)
• Ferramentas de administração de firewalls (Iptables, IPFW, PF).
• Administração de DNS (Bind, named, djbdns)
• Administração de Servidor de Email (Postfix, Qmail)
• Bancos de dados (MySQL, PostgreSQL, Oracle)
• Servidores de Páginas WEB (Apache, Lighttpd, Nginx)
• Administração de Servidores Proxy (Auditoria e Squid)
• Desktop Livres (Linux e FreeBSD)
• Distribuições Linux: Red Hat, Debian, Ubuntu, ArchLinux, etc.
• Distribuições BSD: FreeBSD, OpenBSD, NetBSD
• Firewall Box: M0n0wall e PfSense

Trabalhos realizados na área
• Instalação e implantação de Servidores FreeBSD (Firewall e aplicações) em um provedor de
rádio no Rio de Janeiro.
• Migração total de plataforma no Provedor em Curitiba (migração de Conectiva, Mandrake
para FreeBSD e Slackware), visando desempenho e economia.
• Implementação de vários servidores (FreeBSD) para empresas clientes do provedor Intime.
• Migração do servidor de e-mail para Qmail com domínio virtual e administração via web da
Assembleia Legislativa do Paraná
• Desenvolvimento e implantação de projetos de cluster+failover+balanceamento
(carp+geom+geom_gate) baseados em FreeBSD
• Consultoria em projetos privados da BSDPerimeter usando estruturas com Pfsense
FreeBSD (http://www.freebsd.org)
• Desenvolvimento de ports
• Membro do grupo de tradução de documentos do projeto FreeBSD (http://doc.fug.com.br/)
PFSENSE (http://www.pfsense.org)
Commiter oficial do projeto:
• Auxilio no processo de adaptação do sistema para uso do gettext() para suporte
multilinguagem assim como na tradução do pt_BR;
• Desenvolvimento e consultoria em módulos e código do Pfsense;
• Suporte e customização do código do Pfsense.
Membro administrador das listas de discussão e de grupos de redes sociais sobre Pfsense.
CENTREON (http://www.centreon.com)
• Tradução do sistema para português do Brasil, contribuição de correção de alguns bugs.
FUG (FreeBSD User Group – Brasil) http://www.fug.com.br
• Membro Administrador do site, fórum e listas de discussão.
Vários projetos em andamento para comunidade OpenSource:
•
•
•
•

http://code.google.com/p/py-postfixadmin/
https://bitbucket.org/gugabsd/meta-greylist
https://bitbucket.org/gugabsd/pypowerdns
http://forum.pfsense.org/index.php/topic,59242.msg318217.html#msg318217

Sites de desenvolvimento
• Github -> https://github.com/lgcosta
• Bitbucket -> https://bitbucket.org/gugabsd

Interesses
Trabalhos e projetos para a área de Informática, principalmente na área de recursos de
administração de redes de computadores, internet, intranet, sistemas de informação e suporte.

Redes Sociais
• Facebook -> http://www.facebook.com/gugabsd
• Twitter -> http://www.twitter.com/gugabsd
• Linkedin -> http://br.linkedin.com/in/gugabsd/

