
SOBRE MIM

Estudante de Letras com habilitação em língua portuguesa na
Universidade Federal de Pernambuco, graduanda no quarto 
 período, com amplo interesse em produção textual, ensino e
sala de aula. Busco conciliar habilidades de lecionar com as
habilidades de escrita, possuindo duas ocupações: educadora
e redatora. 

CFI - Colégio de Formação Integral

Redatora - Educadora

EDUCAÇÃO

Ensino médio (2019)
Colégio de Formação Integral - CFI 

Graduação (2020 - atualmente) 
Licenciatura em Letras - Língua
Portuguesa - Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 

CONTATO

isadora.damilly@ufpe.br
damillyisadora@gmail.com
81 99411-5622
Madalena, Recife, Brasil

ISADORA DAMILLY

Estágio 2021 - 2022 - Atuação com
a função de auxiliar pedagógica,
intermediando a relação de alunos e
professores do fund. II nas
atividades e em sala de aula.

GGE - Grupo Gênese de Ensino 

Professor 2022 - Aulas de
linguagens para alunos do 1º ano
ensino médio, no intinerário "Muito
além da influência: argumentação na
linguagem, nas modalidades e
competências do Novo Ensino
Médio.

EXPERIÊNCIA DE ESCRITA 

PremiaPão 
Freelancer - São produzidos textos
publicitários para o site da empresa,
com exigência de entendimento dos
mecanismos de pesquisa do Google,
sobre o mercado das franquias no
Brasil. 
Blog do Franqueado
Freelancer - Textos informativos sobre
o mercado de franquias do Brasil. São
exigidas habilidades com SEO e
produção de textos de 2.500
palavras.

Faculdade Santa Helena
Estágio 2022 - Participante da equipe
de marketing da instituição, atua na
escrita de redações no nicho de
educação para o site da empresa e
conteúdos informativos para outros
meios de comunicação.



CURSOS E EXTENSÕES DE FORMAÇÃO

 Instituto Neuro - 2020 

 Fundação Bradesco - 2020

Omie Academy - 2022

RockUniversity - 2022

Universidade Estadual Vale do Acaraú - 2022

Curso "Transtornos e dificuldades de Aprendizagem" 

Curso de Técnicas de Redação 

Curso de Comunicação e Oratória

Curso de Produção de conteúdo para web

Curso de extensão e aperfeiçoamento "Escola de Revisores"

INTERESSES PROFISSIONAIS

Atuar como professora em sala de aula na área de linguagens; 
Seguir no ramo da escrita acadêmica, informativa e publicitária. 

PORTFÓLIO

Para conhecer exemplares de produção escrita, acesse:
https://isadoradamilly.journoportfolio.com/

• Extensionista do projeto “Todas as Vozes” da Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE 

 • CEO do projeto “Organize Redação”, com objetivo de aumentar a nota
de linguagens e redação de estudantes para o ENEM (@organizeredacao) 

PROJETOS E OUTRAS INFORMAÇÕES


