
Como ingressar na área de Ciência de 
Dados
Júlia Tessler - Data Scientist



O que é ciência de dados?
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… e como eu vim parar aqui? 

tudo deu errado, mas deu certo no final (:



Data Analyst

Data Engineer

Data Scientist



DATA PLATFORM Garantir a confiabilidade e disponibilidade dos dados da 
fonte única da verdade e suas plataformas de aplicação.

DATA ANALYSIS Interpretar os dados e identificar insights para suportar as 
tomadas de decisão em todos os níveis da empresa.

DATA SCIENCE
Desenvolver aplicações e modelos estatísticos, matemáticos 
e de inteligência artificial que otimizem processos e 
produtos.
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Obrigada!

Júlia Tessler
julia.tessler@ifood.com.br

http://ifood.delivery
https://jobs.kenoby.com/ifood




