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Educação
Universidade Federal do Tocantins Palmas-TO
Bacharel em Ciência da Computação, 2011–2016
Colégio da Polícia Militar de Palmas Palmas-TO
3o Ano, Ensino Médio 2010-2010
Regime educacional de Tempo Integral
Centro de Ensino Médio de Palmas Palmas-TO
1o e 2o Anos, Ensino Médio 2008-2009
Regime educacional de Tempo Integral

Experiência
Thoughtworks Trabalho Remoto
Software Development Consultant 19/04/2021 até atualmente
Desenvolvedora full-stack.
Atividades:
{ Desenvolvimento front-end
{ Desenvolvimento back-end
{ Consultoria de desenvolvimento
{ Atuação em projetos de internacionais de empresas como:

- Lenovo
- Telus

Edujob Trabalho Remoto
Engenheira de Software 01/03/2021 até atualmente
Líder da equipe de desenolvimento.
Atividades:
{ Discovery de funcionalidades
{ Projeto de funcionalidades
{ Projeto de banco de dados
{ Desenvolvedora full stack
{ Consultoria do sistema para novos desenvolvedores
{ Versionamento de projetos utilizando o GIT
{ Integração contínua de projetos utilizando a ferramenta Circle CI
{ Experiência com as metodologias de desenvolvimento:

- Scrum
- Kanban
- OKRs

CRP Tecnologia Palmas-TO
Desenvolvedora de Software 01/10/2018 até 02/04/2021
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Desenvolvimento de sistemas e sites.
Atividades:
{ Desenvolvimento e manutenção de sites utilizando a linguagem de programação PHP e o framework PHP Smarty
{ Desenvolvimento e manutenção de sites utilizando a linguagem de programação .Net e C#, o framework Umbraco
{ Desenvolvimento de manutenção de sites utilizando a linguagem de programação Angular e Node.js
{ Desenvolvimento de front-end utilizando HTML, CSS, SCSS, Javacript, Bootstrap, Angular Material, Nebular
{ Versionamento de projetos utilizando o GIT
{ Experiência com as metodologias de desenvolvimento:

- Scrum
- RUP

{ Sites e sistemas que trabalhei:
- candidato.edujob.com.br/
- https://recrutador.edujob.com.br/
- https://vagas.edujob.com.br/renapsi
- http://guiaindustrial.fieto.com.br/
- https://www.autoviafiat.com.br
- entre outros.

IBGE Palmas-TO
Agente Censitário em Informática 19/08/2017 até 17/02/2018
Suporte de equipamentos e sistemas utilizados pelo Censo Agro 2017 para todo o estado do Tocantins.
Conquistas:
{ Aprovada via concurso público para cargo temporário.
qAtive Tecnologia Palmas-TO
Desenvolvedora Web 06/02/2017 até 18/08/2017
Desenvolvedora e analista de requisitos de sites, portais e e-Commerce, além de responsável pela implantação dos mesmos.
Linguagens: WordPress, HTML5, CSS3, jQuery.
Conquistas:
{ Desenvolvimento do e-Commerce da loja Letslo (www.letslo.com.br)
{ Desenvolvimento do site institucional da empresa Pettine (www.pettine.net)
Startup Iceberg Virtual Palmas-TO
Desenvolvedora Web, Consultora em Marketing Digital 29/08/2016 até 06/01/2017
Desenvolvedora de sites, blogs, portais e lojas virtuais, utilizando técnicas SEO. Utilização de técnicas de marketing digital nos
sites para contribuir com o crescimento do site e blog do cliente; Analista de sistemas computacionais. Linguagens: HTML5,
CSS3, C#, jQuery.
Conquistas:
{ Criação da identidade visual da empresa Grandioso Pastel;
{ Desenvolvimento do site Grandioso Pastel (http://grandiosopastel.com.br/);
Secretaria de Desenvolvimento Social Palmas-TO
Estagiária na Acessoria de Projetos 16/02/2016 até 18/07/2016
Fazia parte da equipe de desenvolvimento de sistemas; Responsável pela parte de web design dos sistemas;
Conquistas:
{ Criação da nova identidade visual dos sistemas;
{ Desenvolvimento do novo template do conjunto de sistemas utilizados pelo órgão.
{ Criação dos logotipos dos sistemas.
{ Desenvolvimento do Sistema de Admissão de Pessoal (SAP) (Um sistema ERP).
{ Desenvolvimento da interface do sistema Intranet;
{ Sistemas desenvolvidos em ASP.Net MVC 5, C#, HTML, CSS3 e jQuery, banco de dados phpMyAdmin;
{ Servidor IIS 8;
Tribunal da Justiça do Estado do Tocantins Palmas-TO
Estagiária na Seção de Informática 27/01/2014 até 26/01/2016
Fazia parte da equipe de desenvolvimento de sistemas; responsável pela administração e gerência (assistida) do site da Corregedoria
Geral da Justiça; suporte aos usuários dos sistemas administrados pelo órgão.
Conquistas:
{ Desenvolvimento sistema Metas, atuando na parte de testes, correção de bugs e front-end do sistema;
{ Desenvolvimento sistema Estatística, atuando na parte de testes, correção de bugs e front-end do sistema;
{ Suporte aos sistemas Cadastro de Armas de Fogo (CAF) e Presos Provisórios;
{ Responsável pelo estudo e escolha das cores da identidade visual da Corregedoria Geral da Justiça;
{ Inclusão e atualização de novos computadores na rede do órgão;
Universidade Federal do Tocantins Palmas-TO
Estagiária na Oficina de Informática 15/04/2013 até 24/01/2014



Desenvolvia atividades de help-desk, manutenção de computadores e manutenção de redes para todo o campus da instituição.
Universidade Federal do Tocantins Palmas-TO
Auxiliar Administrativo - Centro de Idiomas da UFT 30/01/2012 até 04/04/2012
Cadastro de matrícula de alunos; organização de salas e equipamentos; e organização de documentos.

Idiomas
Inglês: Avançado Escola de idiomas CNA - 2009 e intérprete de alunos de intercâmbio em 2009

Habilidades Computacionais
Habilidades e experiência nas linguagens: Asp.Net
MVC 5, C#, PHP, JavaScript jQuery, HTML e CSS3
Pacote Adobe: Photoshop, Illustrator, After Effects
(Básico)
Experiência com o banco de dados:
phpMyAdmin, PostgreSQL, MongoDB, SQLServer
Experiência com os frameworks:
Smarty, Umbraco, Django, Django-REST, Bootstrap

Cursos e Especialidades Extras
{ Curso de Corel-Draw - SENAC (2011).
{ Curso de Fundamentos do ITIL e Fundamentos do COBIT - Escola Superior de Magistratura Tocantinense (ESMAT).
{ Curso de CorelDraw - SENAC.
{ Habilidades em design gráfico com Adobe Illustrator.
{ Desenvolvimento de uma scanner 3D na disciplina de Sistemas digitais do curso de Ciência da Computação. Vídeo de
apresentação disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=ZuW_mmMFkTk

Referências
Nome Contato
{ Jonas Ribeiro Martins { 063-98448-9588

https://www.youtube.com/watch?v=ZuW_mmMFkTk
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