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Resumo

Linguagens & Tecnologias

Experiência de 2 anos com desenvolvimento back-end
em C#/.NET, graduada em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas e atualmente me pós-graduando em
Inteligência Artificial Aplicada no UFPR.

C#, SQL, Python, R.
.Net, .NETCore, Xamarin, Anaconda.
Git, AWS, Azure, MySQL, SQLServer.

Experiência

Educação
Especialização em Inteligência Artificial Aplicada @

Desenvolvedora Back-end @ Radek Systems

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Outubro 2020 - Atualmente

Fevereiro 2021 - Dezembro 2022

Desenvolvimento e manutenção de aplicações iOS e
Android em C#, com .NET e Xamarin. Documentação
de APIs, construção de diagrama de banco de dados
para novos projetos e organização de sprints.

Conduzir, construir e validar soluções baseadas em
inteligência artificial. Análise de dados, estatística,
aprendizado de máquina e redes neurais.
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Desenvolvedora Back-end Júnior @ Vega I.T.

Sistemas @ Universidade Positivo (UP)

Agosto 2019 - Julho 2020 (1 ano)

Fevereiro 2018 - Julho 2020

Desenvolvimento e manutenção de aplicações .NET
com Angular no front-end. Manipulação de dados
utilizando SQLServer, fazendo relatório mensais,
manutenção e criação de procedures. Revisão de
código e implementações de APIs. Contato com micro
serviços e SOLID.

Habilidades adquiridas: Engenharia de Software,
Business Intelligence, Teste e Qualidade de Software,
Linguagem C# e Java, Banco de Dados, entre outros.
Inteligência Artificial @ TechLabs
Digital Shaper Certificate ↗

Estagiária de Desenvolvimento Back-end @ Vega I.T.

Abril 2020 - Julho 2020

Novembro 2018 - Julho 2019 (9 meses)

Introdução a Inteligência Artificial adquirindo
habilidades como Python, análise de dados,
aprendizado de máquina e redes neurais.

Treinamento de C# e .NET. Manutenção de sites em
MVC e softwares com arquitetura orientada a
serviços. Primeiro contato com metodologia ágil
Scrum.
Aprendiz Administrativo @ Caixa Econômica Federal
Janeiro 2016 - Dezembro 2016 (1 ano)

Atendimento ao cliente e auxílio em caixas eletrônicos;
Elaboração de comunicações básicas (CI, Ofícios);
Auxiliar no controle de pagamentos; Separação,
classificação e preparação de documentos de caixa
para fins contábeis.

Idiomas
@ Inglês @
Conversação: consigo falar coisas simples, porém
com um pouco de timidez;
Escrita: escrevo bem, já até escrevi um artigo em
inglês, mas com a ajuda de um tradutor ou dicionário
às vezes;
Escuta: entendo muito bem.

