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Brasileiro, casado, 29 anos 

Rua Rio Paranapanema, 289 - Jd. Weissopolis.  

Pinhais – Paraná – PR 

Telefone: (41) 99914-8169 

E-mail: contato@luizthiago.com.br 
LinkedIn 

 

OBJETIVO 

 

● Desenvolvimento de jogos digitais para plataforma iOS/Android, PC/OSX e 

consoles. 

 

  

FORMAÇÃO 

 

● Graduado em projeto piloto oficial Apple Brazilian iOS Developer University, ano 

2014. 

● Graduado em Curso Superior em Jogos Digitais. PUC-PR, ano 2013. 

● Graduação incompleta em Engenharia da Computação. PUC-PR, ano 2005. 

 

  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

● 2014-ATUAL – Blackmuppet Games Studio. 

Cargo: Desenvolvedor de jogos.  

Principais atividades: Game engineer. Responsável por arquitetar e implementar         

soluções em jogos digitais completos em Unity. 

 

● 2010-2013 – Autosiste: Automação e Manutenção de Sistemas LTDA. 

Cargo: Gerência em Projetos e Administração.  

https://br.linkedin.com/in/luiz-thiago-souza-b007b757


Principais atividades: Responsável pela gerência empresarial, suporte e gerência em          

desenhos mecânicos, elétricos e civis em Cad e Solidworks junto ao setor de             

projeto. 

 

● 2005-2008 – Insmec - Instrumentação e Mecânica Ltda. 

Cargo: Auxiliar de projetista técnico e técnico de apoio ao usuário de informática.  

Principais atividades: Soluções em informática e projetos em plataforma AutoCad®. 

 

 

PROJETOS REALIZADOS / EM DESENVOLVIMENTO: 

● 2017 – Jogo Pigs At War. 

Cargo: Game Engineer & Technical Artist.  

Principais atividades: Arquitetura, programação e desenvolvimento completo do        

jogo, além da arquitetura e implementação do multiplayer. Criação de editores           

customizados em Unity 3D, e implementação de GUI e FX. 

Jogo em desenvolvimento, previsão 2018. 

 

● 2015 – Jogo Landscape. 

Cargo: Desenvolvedor.  

Principais atividades: Arquitetura, programação e desenvolvimento completo do        

jogo, além de toda a modelagem 3D e animações para os assets do projeto.              

Publicado em Março de 2015 para iOS, e em Junho de 2015 para plataforma              

Android. 

Link AppStore: 

https://itunes.apple.com/us/app/landscape/id973495758?l=pt&ls=1&mt=8 

Link GooglePlay: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voidgames.landscapegame 

 

● 2013 – Jogo Digital Kings Clash - Trabalho de Conclusão de Curso. 

Cargo: Desenvolvedor.  

Principais atividades: Arquitetura e desenvolvimento da mecânicas básicas,        

gameplay e mecânicas avançadas do jogo em Unity3D, como sistema de recursos,            

unidades, ataques e defesas, coleta, construção, além da comunicação entre          

camada de rede e cliente. 

Link do projeto: http://www.youtube.com/watch?v=c6dRZmhUGcU 



 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 

● Inglês – Intermediário. 

● Conhecimento avançado em Unity3D. 

● Conhecimento avançado em Swift. 

● Conhecimento avançado em linguagem Objective-C. 

● Conhecimento avançado em linguagem C#. 

● Conhecimento intermediário em linguagem LUA. 

● Conhecimento intermediário em linguagem JAVA. 

● Conhecimento em framework SpriteKit. 

● Conhecimento intermediário em modelagem 3D em Blender; 

● Conhecimento intermediário em modelagem 3D em QUBICLE; 

● Informática avançada - Desenvolvimento de softwares, manutenção de hardware, 

montagem e configuração de computadores. 

● Hands-On Nokia & Microsoft Event 2012 (2012). 

● Curso profissionalizante de programação em linguagem C# - Elaborata (2010). 

● Curso profissionalizante de programação em linguagem C++ - Elaborata (2010). 

● Curso profissionalizante de programação em linguagem C - Elaborata (2010). 

● Curso Profissionalizante em plataforma Adobe Autocad® - TKS Informática 

(2005). 

● Conhecimento em plataforma SolidWorks. 


