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Chandelly começou a atuar aos 19 anos, seu primeiro papel na televisão foi como
a protagonista da minissérie Cruzamentos Urbanos do SBT. Porém, a carreira
deslanchou quando ela atuava na peça Clandestinos. Na época, Chandelly cursava
o primeiro período de Serviço Social na Universidade Federal de
Pernambuco quando soube dos testes para a peça de João Falcão, que virou
minissérie na Rede Globo, em 2010. Além de atuar na peça, atuou também na
adaptação para a TV. Em Clandestinos - O Sonho Começou, interpretou uma
personagem homônima que chega ao Rio de Janeiro em busca do sucesso, mas
acredita que seu sotaque pode ser um problema em sua carreira.
Mais tarde, ela foi chamada para um teste em Cheias de Charme, novela das sete
na Globo. Na trama de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, a atriz interpretou
Brunessa que se relacionava com rapazes ricos para comprar roupas de grife. A
personagem trouxe mudanças a vida dela. Em 2013 protagonizou o remake
de Saramandaia novela em que viveu Marcina, uma jovem que tem febres altas e
queima as coisas e as pessoas ao redor dela.
Em 2014, interpretou a protagonista nordestina Manuela, em Geração Brasil,
repetindo parceria com Filipe Miguez e Izabel de Oliveira. Na trama dirigida
por Denise Saraceni, com quem trabalhou em suas duas outras novelas, Chandelly
forma par romântico com o namorado e também ator Humberto Carrão.
Em 2015, participou da nova sperie da GNT, Romance Policial Espinosa interpretando Andressa. Em 201,6 interpretou a vilã ardilosa Carmela
em Haja Coração. Em 2017, participou de uma nova série do GNT, Edifício Paraíso,
interpretando Kátia. Em 2018, fez uma participação especial em flashback em O
Outro Lado do Paraíso de Walcyr Carrasco interpretando Aline, mulher submissa de
Gael (Sérgio Guizé), é também a primeira incursão da atriz em uma novela das 9.
Ainda em 2018, interpretou uma das protagonistas de Orgulho e Paixão, Mariana
Benedito.
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