
PATRICIA BIGIO
PRODUCT DESIGNER
UX UI DESIGNER

Formação:
Graduação Tecnológica em Design Grá�co.
2015 - 2017
GRADUAÇÃO
SENAC FACULDADE TECNOLÓGICA

Curso Técnico de Programação Visual
1992 - 1994
TÉCNICO
SENAI ARTES GRÁFICAS

Extensão:
Design Thinking
Curso Design Cross-Device - Guilhermo Reis
Escrita Digital - Bruno Rodrigues

Idiomas:
Português nativo :: alta capacidade de comunicação oral e escrita,
Inglês ::  alto nível de escrita e compreensão  ::  nível oral intermediário  :: Diploma Cambridge de 
Pro�ciência

Experiência:
GAIVOTA SISTEMAS INTELIGENTES
abr/2022 - jul/2022 . PRODUCT DESIGNER PLENO

Discovery, benchmarking, entrevistas com usuários, �uxos, wireframes, protótipos navegáveis no 
Figma, aplicação do Design System, hando� super organizado, acompanhamento da tarefa com os 
devs. Experiência em metodologias ágeis.

ISVOR EDUCAÇÃO CORPORATIVA
abr/2021 - out/2021
PRODUCT DESIGNER, UX E UI DESIGNER

De�nição do produto, mapas de arquitetura da informação, criação de �uxos de usuários, wireframes, 
interface, protótipos, style guide, design system de uma plataforma educacional corporativa. Trabalho 
feito em conjunto com especialistas nas áreas de pesquisas com usuários, de ferramentas de análises e 
de práticas de acessibilidade. Foco total em uma ótima experiência para os usuários.

MULTIRIO 
dez/2019 - JAN/2021
PRODUCT DESIGNER, COORDENAÇÃO DESIGN

Coordenação da equipe de design da MultiRio, compartilhada com outros quatro pro�ssionais. 
Orientação na criação e execução dos projetos, que são voltados pra educação e cultura. Atendimento 
em reuniões com clientes. Organização de processos. Resoluções em conjunto com equipe de 
TI/desenvolvimento de sites, games e aplicativos.

PIXEL PRODUTORA 
ago/2018 - dez/2019
DESIGNER DE ANIMAÇÃO

Criação de layouts para menus digitais e outros pontos de contato digitais, a partir da análise da 
jornada do usuário desde a entrada na loja até a escolha e compra de um lanche ou refeição. 
Atendimento técnico ao cliente. Supervisão da equipe de animação. Organização de processos.

IPNET SOLUÇÕES
mai/2011 - mai/2012
WEBDESIGNER

Criação de layout, conceituação de sites institucionais e de geolocalização.  Montagem em HTML e CSS.  
Newsletters. Usabilidade.  Experiência do usuário. Arquitetura da Informação. Design Grá�co, produção 
grá�ca.

PONTO FRIO INTERNET
fev/2006 - fev/2007
WEBDESIGNER

Criação de peças para o site do Ponto Frio. Animações.  Hotsites. Newsletters. 
Montagem em HTML e CSS. Site dos Noivos . Usabilidade.  Experiência do usuário. Arquitetura da 
Informação.

MARLIN SISTEMAS E INTERNET
fev/2000 - jun/2004
WEBDESIGNER

Criação de layout, conceituação de sites institucionais e de e-commerce.  Montagem em HTML e CSS.  
Animações para o site.  Newsletters. Finalização de compra.  Usabilidade.  Experiência do usuário.
Arquitetura da Informação.

https://patriciabigio.myportfolio.com/work
linkedin.com/in/patricia-bigio/ 

[21]  98196-2828                     
patbigio@gmail.com

Expertise:
• Design grá�co
• Interfaces digitais
• Usabilidade
• Experiência do Usuário

Soft skills:
Proatividade, ótima comunicação, facilidade de relacionamento, alta organização, liderança, visão 
analítica e sistêmica, espírito de equipe, gerenciamento do tempo, inteligência emocional, criatividade 
e inovação, capacidade de adaptação e resolução de problemas, bom humor, empatia, colaboração, 
calma e �exibilidade.
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Ferramentas:
• Photoshop
• Illustrator
• Indesign

• Trello
• Asana
• Azure

• Miro
• Figma
• HTML e  CSS
• Metodologias ágeis


