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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

EDITORA BUQUI POA/RS | 10/2021 emprego atual

DESIGNER GRÁFICO / DIAGRAMADOR CLT

Criação e iagramação de livros dos mais variados temas e formatos, criação de 

capas e marcadores que acompanham os livros. Fechamento de arquivos para 

impressão, ePub e POD. Criação exporádica de materiais para redes sociais.

MOINHO DIGITAL POA/RS | 08/2021 até 07/2022

DESIGNER GRÁFICO FREELANCER FIXO / PJ 

Desenvolvimento de materiais gráficos para redes sociais, principalmente insta-

gram, facebook e linkedin, bem como vídeos, animações, peças estáticas para 

stories e feed, tratamento de imagens, ajustes e edição de vídeo, colagem digital, 

diagramação e, também, desenvolvimento pontual de material para impressão, 

criação e fechamento de arquivo. 

VOTORANTIM CIMENTOS SP/SP | 02/2021 até 04/2021

DESIGNER GRÁFICO FREELANCER

Desdobramento de peças gráficas para evento da marca, tanto digitais como 

apresentações em PPT, materiais para plataformas digitais e redes sociais, quan-

to impressas como adesivos, banners, painéis, faixas, crachás, cartazes e bandei-

ras auxiliando, também, na finalização e fechamento de arquivos para impressão.

AGÊNCIA MOOVE POA/RS | 03/09/2018 até 02/10/2018

DESIGNER GRÁFICO FREELANCER / PJ 

Desdobramento de materiais para campanha política, criação e diagramação 

de folders, flyers, colinhas, mala direta, materiais digitais para redes sociais como 

posts para facebook e instagram, email marketing e demais materiais gráficos.

SAGAH POA/RS | 11/10/2017 até 02/2019

DESIGNER GRÁFICO FREELANCER FIXO / PJ 

Criação e desenvolvimento de materiais gráficos digitais para cursos em EAD, 

principalmente infográficos e apresentações em PPT que, posteriormente, são 

transformadas em vídeo para ser sincronizadas com áudio que vem separado.
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MEMÓRIAS DO ROCK GAÚCHO POA/RS | 05/2016 até presente 

DIRETORA DE ARTE, SOCIAL MEDIA E PRODUTORA GRÁFICA IDEALIZADORA

Criação de identidade visual, conteúdo e peças gráficas impressas e para web. 

Este projeto surgiu a partir do meu trabalho de conclusão, que foi  diagramação 

de um livro sobre o Rock produzido no Rio Grande do Sul, abrange assuntos como 

bandas, locais de shows e festas, rádios e os principais ícones do Rock Gaúcho. 

Consiste em divulgar a música produzida no Rio Grande do Sul através de posts 

nas redes sociais, instragram e facebook, seguindo sempre um padrão estético, 

cores e fontes, definido durante a diagramação do livro. 

PAPELARIA DESIGN E CRIATIVIDADE POA/RS | 11/2014 até o 06/2020

DIRETORA DE ARTE, SOCIAL MEDIA E PRODUTORA GRÁFICA IDEALIZADORA

Este projeto surgiu a partir do meu desejo de querer empreender e trabalhar com 

materiais impressos, pois sempre gostei da área de pré impressão, impressão, 

pós impressão e acabamento, desde a criação até a escolha do papel que será 

utilizado. Dessa forma montei uma mini gráfica composta por duas máquinas de 

corte e uma impressora de alta tiragem assim pude oferecer materiais tanto para 

eventos quanto para empresas, englobando também materiais digitais. O trabal-

ho que faço é de criação, desenvolvimento, impressão, produção e acabamento 

de materiais impressos que compõem uma decoração como convites, etiquetas, 

adesivos, menus, banners, quadros, cartões, envelopes e embalagens para even-

tos de pequeno, médio e grande porte, como casamentos, formaturas, batiza-

dos e aniversários. Criação de identidade visual e materiais de expediente, como 

cartão de visita, folder, flyer, mala direta, adesivos, etiquetas e envelopes. Criação 

e diagramação de materiais digitais como posts redes sociais, e-mail marketing, 

PDFs interativos e projetos editoriais.

FLOR DE AMORA DESIGN DE CAIXAS POA/RS | 11/2014 até 06/2020

DESIGNER GRÁFICO FREELANCER FIXO 

Criação e desenvolvimento de estampas, embalagens, adesivos, cartões e textos 

que compõem as caixas para os mais diversos eventos, bem como a impressão, 

produção e acabamento destes materiais. 
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RESTAURANTE LORITA POA/RS | 02/2011 até 06/2020

DESIGNER GRÁFICO FREELANCER FIXO 

Criação de e-mail marketing, que geralmente são feitos para impressão tam-

bém; criação de todos os cardápios, tanto os que circulam durante a noite na 

casa quanto os dos eventos que ocorrem lá. Divulgação do restaurante nas mídi-

as sociais, facebook e twitter semanalmente. Auxílio na construção dos eventos, 

fomatura, casamento, happy hour, batizado, noivado, aniversários, que ocorrem na 

casa. Atendimento ao telefone com clientes do restaurante, cuidando das reser-

vas tanto para janta e almoço quanto para eventos. Dentre outras, várias, demais 

atividades.

EK MARKETING POA/RS | a partir de 2014 para trabalhos exporáficos

DESIGNER GRÁFICO, AUXILIAR DE DIAGRAMAÇÃO FREELANCER

Auxiliar na criação e diagramação de materiais editoriais digitais, como revistas,  

informativos e relatórios, criação de PDF interativo a partir do Indesign e, também, 

fechamento de arquivo para impressão.

PARLY EDITORA POA/RS | 08/2013 até 11/2013

DESIGNER GRÁFICO ESTÁGIO 

Desenvolvimento, diagramação, execução e fechamento para impressão da revista 

Bendita, principal produto da editora. Desenvolvimento, diagramação, execução e 

fechamento para impressão dos anúncios veiculados na revista. Desenvolvimento 

de materiais digitais para divulgação da revista nas principais mídias sociais 

(facebook e blogger). Fechamento de arquivos para impressão. Contato direto 

com colunistas, anunciantes, parceiros e gráficas.

API - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE POA/RS | 03/2013 até 06/2013

DESIGNER GRÁFICO JR. CLT 

Desenvolvimento de identidades visuais e papelarias, incluindo cartão de visita, 

crachá, assinatura de email, pastas, papel timbrado, envelopes carta e A4, com 

foco no público jurídico.
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Z&MC PUBLICAÇÕES BH/MG | 04/2012 até 03/2013

AUXILIAR DE CRIAÇÃO CLT 

Criação de banners para web, criação de peças gráficas, desenho, redesenho 

e alterações em identidades visuais, criação de toda a mídia gráfica para divul-

gação no facebook, site e e-mails, criação de toda a mídia gráfica impressa para 

divulgação como anúncios em jornais e flyers, diagramação e criação de todas 

as aulas do curso para todos os alunos.

S2C AGÊNCIA DE PRODUÇÃO GRÁFICA POA/RS | 12/2011 até 03/2012 

AUXILIAR DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA CLT 

Criação de banners para web, criação de peças gráficas, redesenho e alter-

ações em livros para larga escala de produção, fechamento de arquivos, auxílio 

na produção e impressão destes e outros materiais, realização de orçamentos. 

Dentre outras demais atividades.

UN@-SUS - UFCSPA POA/RS | 03/2010 até 03/2011

DESIGNER GRÁFICO ESTÁGIO 

Desenvolvimento e formatação de material didático digital para aulas a distância 

distribuídas e construídas no programa on-line gratuito MyUdutu e nos softwares 

Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator e Corel Draw. Desenvolvimento 

e formatação de material didático impresso como folhas padronizadas e tim-

bradas, capas para arquivos, certificado de conclusão do curso, dentre outros. 

Desenvolvimento de materiais digitais como personagens para o jogo da Saúde 

da Família, do layout do site, dos mapas e ícones, do jornal, da bandeira e do 

logo da cidade fictícia de Santa Fé, localizada no RS, ícones nos softwares Adobe 

Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Illustrator e Corel Draw. 

COMUNICAR BRASIL POA/RS | 09/2009 até 01/2010

DESIGNER GRÁFICO ESTÁGIO 

Diagramação dos principais produtos da empresa, a Revista da Costa Doce, 

impressa em mais de 10 mil cópias e distribuída gratuitamente em toda a região 

norte do Rio Grande do Sul, e o Guia da Costa Doce, postado on-line semanal-

mente.  Desenvolvimento dos anúncios publicitários, veiculados na revista.


	Botão 11: 
	Botão 12: 
	Botão 13: 


