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Sumário
Eu sou uma mulher trans que me encontrei no mundo da tecnologia
quando tinha 15 anos. Desde então, sempre
me dedicou a aprender mais sobre esse universo e tive sempre como
objetivo ajudar o máximo de pessoas
possível com meus conhecimentos. Passei por Desenvolvimento Web,
Design de Interfaces,
e Segurança da Informação. Estou cursando Licenciatura em
Matemática e ainda busco oportunidades de fazer do ciberespaço um
lugar melhor e
mais seguro.

Educação

Etec de Vargem Grande do Sul
Janeiro/2018-Dezembro/2020
ETIM - Ensino Técnico Integrado ao Médio
   Sendo meu primeiro contato com o Desenvolvimento Web, eu cursei
o Técnico em Informática para Internet e criei o Pet Paws.
   Pet Paws é uma aplicação open
source que reúne os animais de estimação
disponíveis para adoção em suas proximidades,
fornecendo aos usuários a facilidade em fazer
uma boa ação e contribuir com a diminuição dos
maus tratos.

Etec de Vargem Grande do Sul
Janeiro/2019-Dezembro/2019
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
   Nesse período eu aprendi muito sobre hardwares e também sobre
como prestar um bom suporte técnico em computadores.

Centro Universitário Senac
Janeiro/2021-Novembro/2021
Tecnólogo em Defesa Cibernética
   Iniciei meu tecnólogo em Defesa Cibernética porque me apaixonava
por Segurança Ofensiva da Informação.
   Eu aprendi muito sobre esse meio e acabei trancando em novembro
de 2021 por motivos financeiros.

Habilidades
HTML, CSS, JavaScript, Python, Jira,
GLPI, Confluence, GCP, Linux, WPS
Office

Idiomas
Português Nativo | Inglês Avançado |
Alemão Iniciante

Interesses
Matemática, Educação, Tecnologias
de Ciências de Dados

Perfis Sociais
LinkedIn:
linkedin.com/in/naomilago



Centro Universitário Cesumar
Maio/2022-Cursando
Licenciatura em Matemática
   Me ingressei na Licenciatura em Matemática por ser apaixonada por
cálculos e pela linda missão de compartilhar conhecimentos através
da educação.
     Tenho aprendido bastante nesse curso e levo em paralelo à
Tecnologia da Informação (TI).

Experiências

MJ School
Setembro/2020-Dezembro/2020
Instrutora de Inglês
   Minha principal função nessa empresa era de planejar e lecionar
aulas de inglês. Alem disso, também era minha
responsabilidade auxiliar na organização de projetos internos e
fornecer suporte na área de TI, incluindo:
   - Formatação de Sistemas
   - Manutenção de Periféricos
   - Atualização de Arquivos
   - Diagnóstico e Reparação de bugs

Cliqx
Junho/2021-Janeiro/2022
Analista de Suporte Técnico
   Minhas funções enquanto Analista de Suporte Técnico era de
receber e avaliar chamados via GLPI e Jira, realizar diagnósticos e
reparações de bugs, participar de Gestões de Mudanças (GMUDs), etc.

Cliqx
Fevereiro/2022-Maio/2022
UX/UI Designer
   Eu era responsável por receber e executar demandas de Experiência
e Interface de Usuário. Mantinha comunicação entre as equipes de
desenvolvimento frontend e QA.
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