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OBJETIVO
Atuar como Desenvolvedora Front-end, tendo como objetivos:
 Produzir softwares de qualidade focando na experiência do usuário, e levando em
consideração a manutenibilidade e a performance;
 A melhoria contínua dos processos de desenvolvimento alinhados com as recentes
tecnologias,
 Atuar na integração dos times de Design e Desenvolvimento promovendo a
interdisciplinaridade e cultura ágil.
FORMAÇÃO
Cursando - Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
2016 – 2018 CTUP – Universidade Positivo
Curitiba - PR.
 Análise, projeto, documentação, teste, implantação e manutenção de sistemas de
informação voltados para internet e intranet, como portais, sistemas para marketing e
comércio eletrônico e sistemas distribuídos complexos para grandes aplicações.
Bacharel em Design Digital e Técnico em Web Design
2009 – 2011 UNIARA - Centro Universitário de Araraquara
Araraquara - SP.
 Criação de interfaces adequadas às novas tecnologias de informação e comunicação,
disponíveis nas mais diversas formas: TV digital, websites, celulares, ambientes
interativos.
Técnico Em Informática
2007 – 2008 ETEC – Dr. Adail Nunes Da Silva
Taquaritinga - SP.
 Desenvolvimento de sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Criação de estruturas de
banco de dados e codificação de programas.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
 Curso Angular: o framework MVC (Alura cursos Online, conclusão 2015).
 Curso Responsive Day (Impact Hub - Curitiba, conclusão em 2014).
 Curso Desenvolvimento de Temas para Wordpress (Aldeia Coworking - Curitiba, conclusão
em 2014).
 Curso Javascript básico com jQuery (Naptec - Curitiba, conclusão em 2013).

CONHECIMENTOS E HABILIDADES
Design de Interação, Usabilidade, Acessibilidade, Performance, SEO, Desenvolvimento
Responsivo, Metodologia Ágil(scrum), Configuração de ambiente de desenvolvimento FrontEnd.

FERRAMENTAS E LINGUAGENS
Experiência com Adobe Photoshop;
Domínio das linguagens Html, Css, JavaScript;
Experiência com utilização do formato Json para APIs e serviços Restfull com integração em
AJAX;
Sólidos conhecimentos em jQuery;
Domínio dos frameworks Bourbon, Bootstrap, Foundation para css e sass; Conhecimento e
prática em projetos SPA com AngularJS;
Utilização de sass como principal preprocessador de css;
Automação de tarefas com Grunt;
Gerenciamentos de Dependências Front-End utilizando Bower e NPM;
Familiaridade com os geradores de sites estáticos: jekyll e middleman;
Construção de aplicações utilizando Yeoman para scafoldding dos projetos;
Habilidades com os sistemas do controle de versão Visual Sourcesafe, git, TFS;
Prática com editores e IDEs Visual Studio, Eclipse IDE, Atom, Sublime Text;
Prática em Chrome Developer Tools, Console (cmd e terminal).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Janeiro de 2016 até a presente data – Grupo Inlog – Curitiba/PR
DESENVOLVEDORA FRONT-END
 Atuante no time de Negócios como Desenvolvedora Front-End em produtos Web para o
ramo de rastreamento veicular.
 Elaboração de nova arquitetura Front-End para projetos AngularJS;
 Padronização de processo de desenvolvimento e integração entre os times FrontEnd/Back-end.
 Experiência com metodologia ágil (scrum)

Maio de 2013 – Janeiro de 2015 – Vega I.T – Curitiba/PR
DESENVOLVEDORA FRONT-END
 Departamento de Design - Desenvolvimento front-end com foco em semântica,
performance, e validação de SEO;
 Web Design Responsivo;
 Implementação de novas tecnologias para otimização de processos de
desenvolvimento.

Março de 2013 – Snowman Labs – Curitiba/PR
UI DESIGNER/DESENVOLVEDORA FRONT-END (FREELANCER)
 Freelancer part-time - Criação de layouts;
 Desenvolvimento responsivo.
Fevereiro de 2012 – Março de 2013 – agênciaSONAR – Jaraguá do Sul/SC
UI DESIGNER/DESENVOLVEDORA FRONT-END.
 Elaboração de fluxo de navegação, wireframes e protótipos funcionais;
 Design de interfaces para CMS web;
 Desenvolvimento de sites institucionais, portais de conteúdos, portais de serviços;
Março de 2011 – Fevereiro de 2012 Gourmex.com – Araraquara/SP
WEB DESIGNER (ESTÁGIO).
 Elaboração da estrutura de navegação do sistema delivoro e portal gourmex.com com
foco em usabilidade;
 Criação de mockups, layouts customizados e integração (front-end) do sistema
delivoro;

