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Quem sou

Pai de 3 meninas, esposo e irmão mais velho;
Manauara morando em São Paulo desde março
2020;
Formado em Jornalismo, comecei a programar
aos 26 anos na faculdade de Engenharia de
Computação;
Trabalho como desenvolvedor desde 2013;
Membro do PyNorte, fiz parte da comissão de
candidatura de Manaus para sediar a Python
Brasil 2022 - será a primeira edição na Região
Norte!
Backend na iClinic - Agendar Consulta;

Felipe Carvalho



Startup de Ribeirão Preto/SP focada em
soluções médicas;
iClinic: software de gestão clínica e
prontuário eletrônico;
Agendar Consulta: plataforma para
agendamento online de consultas;
Cultura excelente! focada em
transparência, comunicação aberta;
colaboração e inovação.
+ 40 vagas -> iclinic.gupy.io

Backend Python, Backend NodeJS,
Frontend ReactRJ, Squad Lead,
Arquiteto de Software, e outras!
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O que é?

O Postman é uma plataforma que
permite testar e documentar APIs sem
escrever muito código. Com Postman é
possível trabalhar em times, projetar,
mockar, monitorar, além de outras
funcionalidades online.

Possui +11 milhões de usuários e +500 mil
empresas

Disponível para Linux, Windows, Mac e
também na web.



Ambiente

Workspace: área de trabalho, um usuário
pode ter N workspaces (projetos pessoais,
projetos de estudo, trabalho, etc); é uma
boa organização para trabalhar com times
Collection: grupo de requisições salvas
Folder: opção para organizar as
requisições
Variáveis do escopo e globais: útil para
dar celeridade ao desenvolvimento e
automatizar requisições



Docs

Criar request;
Criar exemplo;
Criar Mock Server;
Fazer um request para o Mock;
Mostrar Dashboard na Web;



Testes

Pre-request Script e Test Script;
Snippets;
Runner;



Monitoria

Avalia performance e saúde da API;
Monitoramento baseado nas Collections;
Pode agendar monitorias, iguais ao Runner
dos testes;
Pode configurar envio de falhas por email,
Slack e outras plataformas;



Fluxo



Obrigado!

linkedin.com/in/felipecarvalho07/
 

twitter.com/__felipeca
 

github.com/07carvalho


