ANA CAROLINA R SOARES
BACHARELANDA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PERFIL

EXPERIÊNCIA

Nome
Ana Carolina Rezende Soares

03/2015 –
05/2015

Facta TI

05/2013 –
08/2014

Laboratório de Termometria – Escola de Engenharia da
UFMG

Telefone
031 98495 0505
031 3476 9096
Email
contato@ana.rocks

Bolsista de Iniciação Científica
Desenvolvimento de projetos de infraestrutura e redes. Experiência
com aplicação da linguagem de modelagem UML. Desenvolvimento de
sites e aplicações web, tanto front-end quanto back-end.

Website
http://ana.rocks

SOCIAL
facebook.com/annemaxime
@annemaxime
br.linkedin.com/in/anacrsoares
github.com/annesoares
@anne.maxime

EDUCAÇÃO
Sistemas de Informação

Presente

Universidade Federal de Minas Gerais
Ciclo básico terminado. Especialização em Ciência da Computação.
Aproveitamento de cursos de organização pessoal e escrita
profissional.
2011 - 2015

Certificação em Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash,
Adobe After Effects, Adobe Premiere e Adobe Encore. Trabalhos de
aplicações práticas de design, como vídeos promocionais, anúncios,
design de logomarcas, animações para vídeos e banners
promocionais, edição de fotos para revistas, criação de revistas,
dentre outros exercícios. Trabalhos conceituais de design, para
melhorar a técnica com as ferramentas.

VOLUNTARIADO
Women Techmakers BH

Presente

Co-organizadora
Organização de eventos de networking, como o evento mensal. Auxílio
na organização de eventos gerais do GDG-BH (networking, hangouts).
Apresentação da organização em palestras e eventos.
Desenvolvimento do site da organização.

HABILIDADES
HTML
CSS
JavaScript
PHP
Ruby on Rails
C
Git
WordPress
Inglês
Espanhol

w: http://ana.rocks

“Start”
SAGA – School of Arts, Games and Animation

INTRODUÇÃO
Cursando Sistemas de Informação pela
UFMG, desenvolvi trabalhos na área
web, criação de blogs e design de
páginas. Especial interesse por
desenvolvimento front-end, user
experience e acessibilidade web.
Participante de eventos e movimentos
da comunidade, visando aumentar o
comhecimento geral da profissão.

Estagiária de Desenvolvimento
Experiência com metodologias ágeis de desenvolvimento,
especialmente SCRUM. Desenvolvimento em Ruby on Rails, com foco
no padrão MVC. Experiência com design de interfaces para aplicativos
web e mobile. Ambiente de trabalho em Linux (Ubuntu 14.04).

2013 – 2015

Diretório Acadêmico de Computação e Sistemas de
Informação
Secretária, Presidente
Organização e padronização de documentos e implementação de um
sistema de arquivos. Implementação de um sistema de comunicação
mais efetivo dentro da diretoria. Ações de manutenção e melhoria da
infraestrutura da sede. Criação de uma comissão de recepção aos
calouros. Melhoras na apresentação da organização para os calouros.
Representação dos alunos na Câmara do Departamento de Ciência da
Computação e na Congregação do Instituto de Ciências Exatas.

t: 031 8495 0505

e: contato@ana.rocks

