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RESUMO

S

ou paulista e moro no Espírito Santo desde abril de 2016. Busco oportunidades em criação,
design e marketing. Tenho conhecimento em todo o pacote Adobe, de modo que posso criar
conteúdo digital e impresso com facilidade. Tenho experiência em diagramação, manipulação
de imagens, edição de vídeo, imagem e som, ilustração e criação de campanhas de social media.
Meu objetivo é crescer na área de criação e comunicação e buscar soluções para os problemas
que forem propostos.

FORMAÇÃO

SUPERIOR EM DESIGN GRÁFICO
Estácio Mooca - Formado em 2010

Formação com ênfase em design gráfico, mas com ampla abrangência na área digital.
Fotografia, diagramação, confecção de vestuário (silk screen), métodos e impressão.

HABILIDADES

ADOBE

Conhecimento avançado em Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Audition,
Dreamweaver, Muse, Premiere Pro e AfterEffects.

LÍNGUAS

Inglês avançado para conversação e escrita. Espanhol Básico para escrita.

SOCIAL MEDIA

Google Analytics, SEO, Wordpress, Ferramentas Youtube, Facebook Ads, Plataformas de
Newsletter, Twitter Clients, LinkedIn, Suporte Técnico.
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EXPERIÊNCIA

QUALITÁ GRANITOS E MÁRMORES
Assistente de marketing – março de 2016 até hoje

Função exercida: elaborar maneiras e trazer soluções para problemas de comunicação.
Como assistente de marketing, eu tenho que me relacionar com fornecedores e clientes,
conhecer muito bem os produtos, identificar falhas neles, ou nos meios em que eles são
comercializados, propor novos modos de ações de divulgação, gerenciar conteúdo web
como Facebook e demais redes sociais, criar peças de publicidade como itens de e-mail
marketing e campanhas, informativos e comunicações. Elaborar anúncios da revista
Rocha, produção de tags de identificação das chapas e bundles, etiquetas adesivas
informativas das amostras dadas aos clientes, prospecção de painéis informativos dos
ambientes da empresa.

EMBRATEL / CLARO

Analista técnico – dezembro de 2008 a março de 2016
Função exercida: Por tratar-se de mais de 7 anos de empresa, passei por diversas funções.
Gerenciei projetos e implantações de redes de telecomunicação. Conheci equipamentos
de redes de dados e voz que a empresa utilizava. Criei artes para campanhas que
circularam internamente na empresa. Analisei as solicitações que demais setores faziam,
de modo a dar início nos processos internos de produção.

PROJETOS PESSOAIS

TRABALHOS VOLUNTÁRIOS E RECONHECIMENTOS

ÁGUA PERDA ZERO

IGREJAS E
SITES/PODCASTS

Lello Condomínios - julho de 2015 a
dezembro de 2015
Silvio Daniel Barbosa, Caroline Rigonati,
Raquel Tomasini

Igreja Comunidade Caminho da Paz
Igreja Batista no Bairro Santa Rita
Podcast No Barquinho

O projeto consiste em criar formas de reduzir
o consumo de água nos condomínios
administrados pela Lello. Realizei a criação de
peças publicitárias e edição e produção de
materiais digitais para a veiculação e
divulgação da campanha.

Crio diversas artes no meio evangélico, como
boletins semanais, avisos e comunicações,
banners, folhetos, folders, edição de áudio na
forma de podcast para a gravação dos cultos.

DESTAQUE
COLABORADOR

P'S QUEST - GAME
Global Game Jam - janeiro de 2014
Silvio Daniel Barbosa, Gabriel Pacheco,
Epaminondas Neto, Gabriel Laet, Mariana
Boucault, Rômulo Lebre.

Embratel – dezembro de 2012

Reconhecimento por prestação de serviço
exemplar pela empresa, premiação com
divulgação ampla em toda a empresa, pelos
meios de comunicação.

Na Global Game Jam de 2014 criamos um jogo
para iOS chamado P's Quest. O jogo tratava de
uma aventura onde um garotinho acordava
de noite e queria ir ao banheiro, mas os
terrores de sua imaginação o impediam.
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