
Sugestão 2 de Modelo de Currículo:   sem experiência profissional. 
 

PAULA MARTINS. 
Brasileira, solteira, 19 anos. 
Av. Bentes Altas, 34 apto 403 - Cabana do Canto  
Rio do Mato/MG - CEP 36.350-000  
Fone Residencial: (36) 3123.9999 - Celular (36) 9 9123.9999  
E-mail: paulamartins@uol.com.br  

  
   Devemos acrescentar FOTO ??? 

           OBJETIVO PROFISSIONAL   

 
o Estagiar no setor de programação, para planejar, desenvolver e executar  projetos. 
o Trabalhar com a manutenção de computadores e sistemas. 

        

                    EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL    

 
Trata-se de minha primeira experiência no mercado de trabalho. Como estudar é trabalhar, ressalto   atividades 
escolares em que me destaquei: 

o Bom desempenho nas atividades de trabalho em grupo: tenho aptidões de liderança. 
o Rendimento escolar: sempre me destaquei como uma das melhores alunas da turma. 
o Representante de sala e participação no Colegiado da escola. Oradora da turma de 2016. 
o No Ensino Médio, participação como voluntária para dar suporte tanto na manutenção quanto na 

instalação de computadores das salas de informática da escola. 
o No Ensino Técnico, devido ao projeto do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), desenvolvi por 

completo todo o código C Sharp.  
o Estudo autodidata na Programação:  experiência com as linguagens C, Java, VBA e, principalmente, C 

Sharp. Trabalho com orientação a objetos e a eventos. Conhecimento de Hardware. 
o Área de Análise de Sistemas: Uso da linguagem SQL para construção e acesso a banco de dados, 

compreensão dos fundamentos da programação, construção de algoritmos. 

                    FORMAÇÃO ACADÊMICA   
 

o Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial – em curso, período da Manhã, previsão de 
término em 2020) 

               Faculdade de Tecnologia  (FATEC) de Mogi Mirim – “Arthur de Azevedo”. 
 

o Curso Técnico em Informática. (1500 horas) – conclusão em 2016. 
Escola Técnica (ETEC) Pedro Ferreira Alves/ Mogi Mirim.  
 

o Curso Técnico em Mecatrônica. (incompleto) – 2014. 
Escola Técnica de Monte Mor/ Monte Mor. 
 

                OUTRAS QUALIFICAÇÕES     
 

o Curso de Inglês – MICROCAMP de Mogi Guaçu. – de 2010 a 2015. Nível Intermediário III. 
o Curso de alemão – aulas com professora particular 



o Curso de Soluções Corporativas em TI:  
- Sistemas distribuídos- nível básico (120 horas). Instituto Eldorado- 2013. 
- Conceitos  e Fundamentos (120 horas). Instituto Eldorado- 2012 

o Curso do Pacote Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) – People Computação - 2017. 
o Curso de Photoshop CS4 e Corel Draw X5 (70 horas). SENAC/Itapira. – 2015. 

          
                   INFORMAÇÕES ADICIONAIS     
 

o Experiência (sem registro em carteira) de ministrar aulas de Informática básica e avançada na People 

Computação/ Itapira- 2012 a 2014. 

o Voluntária na Campanha de Arrecadação de Brinquedos para o Dia da Criança, em conjunto com 

professores e alunos da EMEI Adib Chaib/ Mogi Mirim. 

o Participação na Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (FETEPS), em 2010, como aluno da ETEC 

Pedro 

 Ferreira Alves/Mogi Mirim, com o trabalho: Energias Renováveis: placa solar computadorizada. 

o Hobbies: ouvir música, gastronomia, andar de bicicleta. 

             

 


