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Jefferson Junio Gondek Nemes 

 
 Breve biografía del candidato. 

 
Licenciado en Sistemas de Información en la Universidad de Mogi das Cruzes; desde hace 18 años trabajo en 
el área de Telecomunicaciones. Tengo conocimiento sobre los principales equipos del mercado utilizados por 
los proveedores. Siempre estoy al día con las novedades e implementaciones lanzadas, soy responsable de 
implementar RPKI en el proveedor para el que trabajo, así como IPv6 a todos los clientes residenciales del 
mismo. Participación en la estrategia de la empresa y en la implementación de nuevas tecnologías y 
soluciones. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Mi nombre es Jefferson Gondek y tengo 36 años. Soy Licenciado en Sistemas de la Información en la 
Universidad de Mogi das Cruzes, en San Pablo (SP) (2006). Actualmente soy administrador de redes en un 
proveedor de mediano-grande porte en SP. Siempre trato de mantener un buen diálogo y escuchar bien las 
cosas antes de tomar una posición sobre algo. También de mantenerme actualizado sobre varios temas, para 
poder basarme en hechos. Me interesan mucho las tecnologías y las innovaciones, siempre trato de 
mantenerme actualizado y al tanto de las novedades, tanto profesionales como personales. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

A los 18 comencé la Licenciatura en Sistemas de la Información en la UMC. Ingresé al área de las 
telecomunicaciones al finalizar el curso (por el 2006). Junto al avance en el área profesional, vinieron los 
cursos de especialización en Linux, ITIL, COBIT, CCNA y la participación en reuniones con una gran 
concentración de profesionales del mismo sector, como MUM y LACNIC, entre otros. Actualmente, junto con 
el equipo de redes, administro la red de un proveedor de mediano-grande porte en SP, manteniéndome 
siempre actualizado sobre el mercado y las soluciones del mercado. 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 
 

Mi interés por LACNIC comenzó cuando me inicié en el área de las telecomunicaciones. La velocidad y 
disponibilidad de noticias y conocimiento siempre me han atraído, y con LACNIC veo eso como una 
oportunidad de aunar los desafíos y las novedades siempre constantes en el mercado, junto al área de las 
telecomunicaciones, que siempre me ha atraído. Desafíos junto a una visión prometedora y opiniones que 
pueden agregar aún más a la mejora de la comunidad. 

 
 
 



 

 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 

 
Veo a LACNIC como un organismo de estandarización y apoyo a las organizaciones, para que puedan ejercer 
su rol y puedan aprovechar una solución que es tan imprescindible en la actualidad. Mi misión es tratar de 
hacer una comunidad más accesible y dinámica, participar activamente con los organismos para una 
estandarización e implementación más activa de los estándares e facilidades existente, lo que hace que 
Internet y sus recursos sean más simples y estén disponibles para todos. 
 

 ¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser 
elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición? 

 
Creo que, como integrante de LACNIC, sumaría mi deseo de innovación y simplicidad en los procesos, además 
de buscar siempre mantener el contacto con los participantes y tratar de resolver las situaciones de la forma 
más imparcial posible. Creo que, como integrante de la comunidad que involucra a LACNIC, me motiva ver 
que personas como yo puedan marcar una diferencia en la comunidad y este deseo que me motiva a seguir 
siempre. 

 
 

Ø Criterios de Idoneidad Deseables 
 
 
Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 
 

 Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC. 
 
Ninguno 

 
 Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad, 

Foro de Interconexión, Foro de Operadores).  
 
Ninguno 

 
 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 

ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  
 

Ninguno 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC). 

 
IVeloz Telecom: Colaborador en la organización, con contacto directo con los recursos empleados por la 
misma. Soy responsable de la administración e implementación de los recursos en la organización, así como 
en los enrutadores que conectan a la organización con las otras organizaciones. 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
organizaciones de la comunidad técnica de la región. 

 
IVeloz Telecom: Mantengo la organización actualizada ante la comunidad técnica, y estoy presente para 
colaborar con los demás, en caso de que surja la necesidad. 



 

 

Junto con el equipo, siempre estoy colaborando para mantener el contacto con otros organismos de forma 
ágil y precisa. 

 
 

 Brief biography of the candidate. 
 

I have a degree in Information Systems from  Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) I have been working in 
the Telecommunications sector for 18 years. 
I am familiar with most equipment available on the market and used by providers. 
I am always up to date with the latest news, implementations, and releases. I am responsible for 
implementing RPKI in the provider where I work, as well as for installing IPv6 for all its residential customers. 
I participate in the company's strategy and in the implementation of new technologies and solutions. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 

My name is Jefferson Gondek and I am 36 years old. I have a degree in Information Systems from the 
Universidade de Mogi das Cruzes, in São Paulo, Brazil (2006). I am currently network administrator for a 
medium/large provider in São Paulo.  
Before taking a position, I always try to maintain dialogue and listen to to the different points of view. I also 
try to keep up to date on different topics, so that I can base my actions on facts. I am very interested in 
technology and innovation, I always try to keep up with the latest news, both professionally and personally. 
 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 

At 18, I started a BA in Information Systems at UMC. 
I entered the field of telecommunications after completing the  course (around 2006). 
As I advanced in my career, I specialized by completing courses on Linux, ITIL, COBIT, CCNA, and participating 
in meetings that bought together large numbers of professionals working in the same sector, including MUM 
and LACNIC events, as well as others. 
Currently, together with the networking team, I manage the network of a medium/large provider in São 
Paulo, always keeping up with the market and the solutions it offers.         

 
 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 

 
I first became interested in LACNIC when I joined the the telecommunications sector. The speed and 
availability of news and knowledge have always attracted me. I see LACNIC as an opportunity to combine the 
permanent market developments and challenges with telecommunications, a field that has always attracted 
me. 
Challenges along with a promising vision and opinions that can add even more to the betterment of the 
community. 

 
 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 

development in the region? 
 

I see LACNIC as a standardization body that also supports organizations so that they can exercise their role 
and take advantage of a solution that is essential today. 
My mission is to try to create a more accessible and dynamic community, actively participate with other 
bodies for a more active standardization and implementation of the existing standards and facilities, 
simplifying the Internet and its resources and making them available to all. 

 
 



 

 

 In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected? 
What motivated you to run for a position on the elective body? 

 
As a member of LACNIC, I believe that I would add my desire for innovation and simple processes, always 
seeking to maintain contact with participants and trying to solve situations as impartially as possible. 
As a member of the LACNIC community, my motivation is seeing that people like me can make a difference in 
the community. This motivates my desire to continue. 
 

 
Ø Desirable Suitability Criteria 

 
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability: 
 

 Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies. 
 

None 
 

 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 
Interconnection Forum, Network Operators Forum). 

 
None 
 

 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 
Move, AMPARO, etc.) 

 
None 

 
 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 

and/orshareholder) to organizations which have been assigned number resources in theregion (LACNIC 
members). 

 
IVeloz Telecom: I collaborate in the organization and am in direct contact with the resources is uses. I am 
responsible for managing and implementing the resources in the organization, as well as in the routers 
connecting this organization to others. 

 
 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 

and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 
 

IVeloz Telecom: I keep the organization up to date with the technical community, and I am there to 
collaborate with others, should the need arise. Together with my team, I always collaborate to maintain 
diligent and precise contact with other organizations. 
 

 
 Breve biografia do candidato. 

 
Formado em Bel. em Sistemas de Informação na Univ. de Mogi das Cruzes, atuando a 18 anos na área de 
Telecomunicações. Com conhecimentos nos principais equipamentos do mercado usados por provedores. 
Acompanho e sempre atualizado sobre as novidades e implementações lançadas, sou responsável pela 
implementação de RPKI no provedor ao qual trabalho, bem como o IPv6 para todos os clientes residenciais 
do mesmo. Participação na estratégia da empresa, bem como na implementação de novas tecnologias e 
soluções. 

 



 

 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 

Me chamo Jefferson Gondek, tenho 36 anos de idade. Sou formado em Bel. em Sistemas de Informação pela 
Univ. de Mogi das Cruzes - SP (2006). Atualmente sou Administrador de Redes num provedor de médio-
grande porte em SP. Procuro sempre manter um bom diálogo e escuto bem as coisas antes de me posicionar 
sobre algo. Procuro sempre me manter atualizado sobre vários assuntos, para poder sempre me basear em 
fatos. Me interesso muito em tecnologias e inovações, sempre tentando me manter atualizado e por dentro 
das novidades, tanto profissional como pessoal. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 

Aos 18 anos iniciei o curso de Bel. em Sist. de Informação na UMC. Entrando na área de telecomunicações no 
fim do curso (volta de 2006). Juntamente com o progresso na área profissional, vieram os cursos de 
especialização em Linux, ITIL, COBIT, CCNA e participações em reuniões com grande concentração de 
profissionais do mesmo setor como MUM, LACNIC, dentre outros. Hoje, juntamente com a equipe de redes, 
administro a rede de um provedor de médio-grande porte em SP, sempre mantendo-me atualizado sobre o 
mercado e soluções de mercado. 

 
 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 

 
Meu interesse pela LACNIC surgiu desde que iniciei na área de telecomunicações. A velocidade e a 
disponibilidade por novidades e por conhecimento sempre me atraíram e com a LACNIC vejo isso como uma 
oportunidade de juntar os desafíos e novidades sempre constantes no mercado, juntamente com a área de 
telecomunicações, que sempre me atraiu. Desafios juntamente com uma visão promissora e opiniões que 
podem agregar ainda mais para tornar a comunidade melhor. 
 

 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e 
crescimento da região?  

 
Vejo a LACNIC como um órgão de padronização e apoio as organizações, para que estas possam exercer seu 
papel e poder se utilizar de uma solução que tanto é essencial nos tempos atuais. Minha missão é tentar 
fazer uma comunidade mais acessível e dinâmica, participar ativamente juntamente com os órgãos para uma 
padronização e uma implementação mais ativa dos padrões e facilidades existentes, deixando assim a 
internet e seus recursos mais simples e disponíveis a todos. 

 
 Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e 

o quê te motiva a nomear-se para dita posição? 
 

Acredito que, como integrante da LACNIC, agregaria minha vontade de inovações e de simplicidade nos 
processos, além de buscar sempre manter um contato com os participantes e tentar resolver as situações o 
mais imparcial possível. Acredito que, como um membro da comunidade a qual envolve a LACNIC, isso me 
motiva em ver que pessoas como eu possam fazer uma diferença na comunidade e essa vontade que me 
motiva a sempre seguir. 
 
 

Ø Critérios de Idoneidade Desejáveis 
 
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e Idoneidades: 
 

 Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC. 
 

Nenhum 



 

 

 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 
Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 
 
Nenhum 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON 
the MOVE, AMPARO, etc.). 
 
Nenhum 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC). 

 
IVeloz Telecom: 
Colaborador na organização, com contato direto aos recursos a ela empregada. Sendo responsável 
pela administração e implantação dos recursos na organização, bem como nos roteadores as quais fazem a 
conexão da organização com as demais organizações. 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações da comunidade técnica da região. 

 
IVeloz Telecom: 
Mantenho a organização atualizada perante a comunidade técnica, bem como estar de presente 
atendimento aos demais, caso haja a necessidade. Juntamente com a equipe, colaboro a manter sempre um 
contato aos demais órgãos de forma ágil e precisa. 


