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Ana Caroline Nonato Novaes
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Solteira
Rua Marquês de Lages, 1532 – Bloco 20, apto. 42
São Paulo, SP
(11) 98975-4516
cnnovaes89@gmail.com

Objetivo: Analista Junior, Auxiliar de Marketing, Publicidade e Propaganda
Experiência Profissional
Jan/2019 – Atual

Empresa atual: Império da Dança Comércio e Artigos LTDA
Cargo: Auxiliar Administrativo focado em Marketing, Publicidade e Propaganda

Principais responsabilidades:
⮚ Analisar propostas e aprovações junto aos clientes
⮚ Realizar conferência de notas fiscais de produtos
⮚ Elaboração de análises de concorrência e estudos sobre novas estratégias de mercado
⮚ Realizar análises de gastos para uma empresa mais sustentável
⮚ Atendimento ao cliente (função primária, não executada atualmente por motivos de promoção)
⮚ Marketing, Publicidade e Propaganda
⮚ Implementação do E-mail Marketing na empresa
Habilidades adquiridas
E-commerce: Google Analytics, Google Adwards, Canais de Mídia, SEO, Marketing Digital, meios de
pagamento (checkout transparente, plataformas redirecionadas), edição de imagens e organização de sites na
plataforma NopCommerce.
Formação Acadêmica
Ensino Médio: Colégio Marista Nossa Senhora da Glória – Dezembro/2019
Graduação: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP – Administração
Fevereiro/2019 – Dezembro/2022

Ana Caroline Nonato Novaes
Iniciação Científica
Orientadora: Elisabeth Juliska Rago
Título: Relações de gênero: um olhar sociológico sobre o avanço de mulheres trabalhadoras com ensino superior
Projeto de Pesquisa do orientador: Relações de Gênero, Trabalho, Tecnologia
Objetivo: A pesquisa sobre Relações de gênero: um olhar sociológico sobre o avanço de mulheres trabalhadoras
com ensino superior tem em vista desenvolver um estudo sobre o trabalho de mulheres altamente escolarizadas, e,
dessa maneira, contribuir com uma reflexão mostrando os avanços e recuos, as reconfigurações prováveis em
direção à igualdade de gênero no mundo do trabalho. As questões postas acima mostram que a problemática do
trabalho feminino readquire um espaço de discussão diante dos processos de ajuste econômico, social e político, o
qual evidenciou o surgimento de novas dificuldades, mas também de oportunidades para as mulheres com ensino
superior. Objetiva-se, ainda, verificar as novas formas de criatividade e de resistência nesse contingente de
mulheres qualificadas.
Dentre os objetivos específicos da pesquisa, busca-se compreender e analisar criticamente a questão da divisão
sexual do trabalho por representar correlações de força, antagonismo, lutas e resistências.
Idiomas
⮚ Inglês: Básico
⮚ Espanhol: Intermediário
⮚ Português: Nativo
Atividades extra - Freelancer
Desenvolvimento atividades de consultoria de Marketing Digital, organização de mídias sociais, implementação de
e-mail marketing, edição de imagens, criação de templates e posts.
Mobilidade para outras cidades, estados ou países
Avalio que possuo total disposição para realizar as atividades empresariais pretendidas em outras cidades, estados
ou países.
Atividades filantrópicas
•
•

CCA Esperança
Associação Maria Flos Carmeli

