
Ana Luiza Mafioletti Zanette 
Brasileira, solteira, 19 anos 
Córrego Grande – Florianópolis (SC) 
Telefone: (48) 99192-5219/ analuizazanette@gmail.com   
 

FORMAÇÃO 
 

Graduando em Engenharia de Produção Mecânica. UFSC, previsão de conclusão para 2026. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 
PET Engenharia de Produção (02/2022 - atual) 
 

Membro do Grupo de Marketing e Eventos  (02/2017 - 07/2017) 
- Organizar eventos para a comunidade acadêmica que contribuam para o desenvolvimento 
técnico e pessoal, como palestras, cursos e visitas técnicas; 
- Divulgação das atividades do grupo nas plataformas digitais; 
- Realizar atividades solicitadas pelo Coordenador do grupo de Marketing &Eventos. 

 
Konvex Jr. – Empresa Júnior (04/2020 – 01/2021) 

Consultora (08/2020- 01/2021) 
- Integrante da equipe de marketing (organização de eventos, gerenciamento das redes sociais 
e site da empresa); 
- Gerência de dois projetos de desenvolvimento sites (acompanhamento desde a prospecção 
aos clientes até a entrega do site); 
- Prospecção ativa semanal para diversas empresas do ramo de tecnologia de Joinville e região. 
 

Trainee (04/2020 – 08/2020) 

- Aprendizado de prospecção, falar com o cliente, entender suas dores e propor solução 
(venda); 
- Aprendizado da ferramenta Canva para as criações da equipe de marketing; 
- Trabalho em equipe; 
- Reuniões de proposta com clientes; 
- Projeto interno: desenvolvimento de uma máquina de empadas com o software Inventor 
Autodesk. 

 

PROJETOS REALIZADOS 
 
(2020) Desenvolvimento de Sites Rápidos – Konvex Jr 
 
O projeto teve como objetivo aumentar o faturamento da empresa em um curto período de tempo, para 
isso, além do desenvolvimento dos sites tradicionais com o WordPress, passamos a oferecer aos 
clientes os “Sites Rápidos” que tinham um prazo de entrega de apenas uma semana e eram vendidos á 
um preço muito mais atrativo aos clientes que buscavam um site mais simples para suas empresas. 
Assim, com a prospecção ativa semanal, a meta de faturamento foi alcançada em menos de um mês. 
 
HABILIDADES 
 
• Inglês – Intermediário; 

• Microsoft Office; 



 

 

• Liderança e Organização de Equipes; 

• Trabalho em Equipe; 

• Canva – Intermediário; 

 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 
• Curso de Excel para Negócios (2020, 6 horas); 

• Curso Energy Within Environmental Constraints (2020, 5 horas); 

• Workshop – Criação de produto do zero com softwares Autodesk (2020, 3 horas); 

• Curso Mercado Financeiro e Investimentos (2021, 17 horas). 

 


