
 

 

English below 
Português abaixo 
 

Nancy Julia Cordova Gamarra 

 
 

 

 Breve biografía del candidato. 
 

Es ingeniera electrónica egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Es especialista en 
el diseño e implementación y operación de importantes proyectos en redes IP en los sectores de comercio, 
banca y gobierno. 
 

 Háblanos de ti. La persona y sus intereses. 
 

Soy una persona que da lo mejor de sí para que las cosas marchen bien, siempre buscando soluciones 
prácticas y certeras. 
Profesionalmente busco aprender nuevas cosas y apoyar a mis colegas para llevar los proyectos a buen 
recaudo. 
Busco de la vida ser una persona Feliz y disfrutar de la vida de manera saludable comiendo saludable y 
practicando deporte. 
 

 Háblanos de tu trayectoria, tu formación y desarrollo profesional. 

Cuenta con gran experiencia en la operación de equipos de datos y voz y se desarrolla actualmente en el área 
de provisión de servicios IP. En su empresa, pionera en la implementación de IPv6 en la región, administra 
todos los recursos IPv4 e IPv6. 
Es participante activa de la comunidad de LACNIC apoyando en decisiones de la comunidad. 
 

 Cuenta cómo nació tu interés por participar en LACNIC y cuál es tu historia con LACNIC. 

 
El saber que se deciden temas en este organismo que influye en toda la region. 
 

 ¿Cuál es tu visión de LACNIC, su misión y el papel de LACNIC como factor de desarrollo y crecimiento de la 
región? 

 
Seguir apoyando para fortalecer a la institution y por qué hay muchos temas por avanzar en la region. 
 

 ¿Qué crees que es lo más importante que aportarás a LACNIC como integrante del órgano en caso de ser 
elegido y qué te motiva para postularte a dicha posición? 

 
Apoyar en los puntos de vista a la toma de decisiones y ser lo mas transparente la Eleccion de candidatos. 
La Comision Electoral representa el sentir de la comunidad por tal tengan por seguro serán bien representada 
con mi persona. 
 

 
 
 



 

 

➢ Criterios de Idoneidad Deseables 
 
 
Respuestas enviadas por el/la candidato/a a través del cuestionario de Incompatibilidades, Capacidades e 
Idoneidades: 
 

 Que tenga o haya tenido algún nivel de participación en órganos electivos de LACNIC. 
 
Comisión Electoral 
 

 Que participe o haya participado en alguno de los foros técnicos de la región (FLIP6, Foro de Seguridad, 
Foro de Interconexión, Foro de Operadores).  
 
Foro de Seguridad 
Foro de Interconexión 
Foro de Operadores 
Foro Público de Políticas 
Peering Forum 
 

 Que participe o haya participado u organizado eventos auspiciados por LACNIC (LACNIC, LACNIC 
ONtheMOVE, AMPARO, etc.).  

 
Evento LACNIC 
LACNIC ON the MOVE 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
entidades titulares de recursos numéricos en la región (asociados LACNIC). 
 
Analista de Configuración de Servicos en Telefonica del Peru S.A.A 
 

 Vínculo profesional o laboral (ya sea como empleado, asesor, consultor, directivo y/o accionista) con 
organizaciones de la comunidad técnica de la región. 
 
Analista de Configurations de Servicios en Telefonica del Peru S.A.A y miembro de la Comision electoral 
saliente 2023 en LACNIC 

 
 

 Brief biography of the candidate. 
 

Nancy Cordova obtained her degree in Electronics Engineering from Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Peru. She specializes in the design, implementation, and operation of major projects in IP networks 
in the commerce, banking, and government sectors. 
 

 Tell us about yourself and your interests. 
 

I always give the best of myself to make sure that things will go well, and I am always looking for practical and 
accurate solutions. 
Professionally, I try to learn new things and support my colleagues to ensure the success of each project. 
Personally, I try to be happy and enjoy life in a healthy way, eating healthy and practicing sports. 
 
 
 



 

 

 Tell us about your work experience, education and professional development. 
 

Nancy has extensive experience in the operation of data and voice equipment and is currently working in the 
IP services department. Her company pioneered IPv6 implementation in the region. There, Nancy manages all 
IPv4 and IPv6 resources. 
She is an active participant in the LACNIC community in support of community decisions. 

 

 Tell us why you are interested in participating in LACNIC and your history with the organization. 
 

The knowledge that this organization makes decisions that affect the entire region. 
 

 What do you think of LACNIC, its mission, and the organization’s role as a driver of growth and 
development in the region? 

 
To continue supporting to strengthen the institution and because there are many issues to advance in the 
region. 

 

 In your opinion, what would be your greatest contribution to LACNIC as a member should you be elected? 
What motivated you to run for a position on the elective body? 

 
To support the points of view in decision-making and to be as transparent as possible in the election of 
candidates. 
The Electoral Commission represents the view of the community, so they can be sure they will be well 
represented by me. 
 

 
➢ Desirable Suitability Criteria 

 
 
Answers submitted by the candidate through the Questionnaire on Incompatibilities, Capabilities and Suitability: 
 
 

 Having or having had some level of participation in LACNIC's elected bodies. 
 

Electoral Commission 
 

 Participating or having participated in one of the regional technical forums (FLIP6, SecurityForum, 
Interconnection Forum, Network Operators Forum). 

 
Security Forum  
Interconnection Forum 
Network Operators Forum  
Public Policy Forum 
Peering Forum 
 

 Participating or having participated or organized events sponsored by LACNIC (LACNIC, LACNIC OnThe 
Move, AMPARO, etc.) 

 
LACNIC event 
LACNIC on the Move 

 



 

 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations which have been assigned number resources in theregion (LACNIC 
members). 

 
Services Configuration Analyst at Telefonica del Peru S.A.A 

 

 Professional or employment ties (whether as an employee, advisor, consultant, manager 
and/orshareholder) to organizations that are part of the regional technicalcommunity. 

 
Services Configuration Analyst at Telefonica del Peru S.A.A and member of LACNIC’s outgoing electoral 
commission (term ending in 2023). 
 
 

 

 Breve biografia do candidato. 
 

Ela é formada em Engenheira Eletrônica pela Universidade Nacional Mayor de San Marcos no Peru. É 
especialista no desenho, implementação e operação de importantes projetos em redes IP nas áreas de 
comércio, bancos e governo. 

 

 Conte-nos sobre você, a pessoa e seus interesses.  
 

Eu sou uma pessoa que dá o meu melhor para que tudo corra bem, sempre em busca de soluções práticas e 
precisas. 
Profissionalmente procuro aprender coisas novas e apoiar os meus colegas a levar os projetos para um lugar 
seguro. 
Eu procuro ser uma pessoa feliz e desfrutar a vida de forma saudável, comendo bem e praticando esportes. 
 

 Conte-nos sua trajetória, formação e desenvolvimento profissional.  
 

Possuo vasta experiência na operação de equipamentos de dados e voz e atualmente estou me 
desenvolvendo na área de prestação de serviços IP. 
Na minha empresa, pioneira na implementação do IPv6 na região, gerencio todos os recursos IPv4 e IPv6. 
Sou participante ativa da comunidade do LACNIC apoiando as decisões da comunidade. 
 

 Conte como nasceu seu interesse em participar em LACNIC e qual é a sua história com LACNIC. 
 

Nasceu ao saber que as questões são decididas por este organismo que influencia toda a região. 
 

 Qual é a sua visão de LACNIC, sua missão e o papel de LACNIC como fator de desenvolvimento e 
crescimento da região?  

 
Continuar apoiando para fortalecer a instituição e porque existem muitas questões para avançar na região. 
 

 Qual será sua contribuição mais importante a LACNIC como integrante do órgão em caso de ser escolhido e 
o quê te motiva a nomear-se para dita posição? 

 
Apoiar os pontos de vista na tomada de decisões e ser o mais transparente possível na eleição dos 
candidatos. A Comissão Eleitoral representa o sentir da comunidade, portanto podem ter certeza que estarão 
bem representados comigo. 
 



 

 

 
➢ Critérios de Idoneidade Desejáveis 

 
 
Respostas enviadas pelo/a candidato/a através do questionário de Incompatibilidades, Capacidades e Idoneidades: 
 

 Que tenha o teve algum nível de participação em órgãos eletivos de LACNIC. 
 

Comissão Eleitoral 
 

 Que participe ou tenha participado de qualquer um dos fóruns técnicos da região (FLIP6, Fórum de 
Segurança, Fórum de Interconexão, Fórum de Operadores). 
 
Fórum de Segurança 
Fórum de Interconexão 
Fórum de Operadores 
Fórum Público de Políticas 
Peering Forum 
 

 Que participe ou tenha participado ou organizado eventos patrocinados por LACNIC (LACNIC, LACNICON 
the MOVE, AMPARO, etc.). 

 
Evento LACNIC 
LACNIC ON the MOVE 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações titulares de recursos de numeração na região (associados LACNIC). 

 
Analista de Configuração de Serviços na Telefônica do Peru S.A.A 
 

 Relação profissional ou de trabalho (seja como funcionário, assessor, consultor, gerente e / ou acionista) 
com organizações da comunidade técnica da região. 

 
Analista de Configuração de Serviços na Telefônica do Peru S.A.A e membro da Comissão Eleitoral cessante 
em 2023 no LACNIC. 


