
RENATA BRUNI

CIAARQ 
estagiária de arquitetura
- trabalhos em AutoCAD, AsBuilt, aprovações para PMSP

renata.alcantara.bruni@gmail.com
(11) 99651-8353
São Paulo - Brasil

Portfólio - renatabruni.com

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

_jan. 2015 - jun. 2015

_abr. 2017 - abr. 2019 Acompanhamento e coordenação de obra 
- reforma de apartamento
- supervisão desde de instalações elétricas até acabamentos 
- realização de desenhos executivos e marcenaria 

Ulbrex Capital 
estagiária de arquitetura
- elaboração de projetos de loteamentos e parcelamentos urbanos 
em outros municípios
- coordenação e realização das vistorias de qualidade dos 
apartamentos do fundo
- orçamentos para apartamentos modelo, modelagem 3d e 
plantas humanizadas de unidades

_abr. 2018 - set. 2019

_dez. 2019 - dez. 2020 Marcio Mazza Arquitetura
designer gráfica
- responsável por todas as produções gráficas do escritório
- diagramação e projeto gráfico de livro do escritório

_fev. 2021 - presente Editora Biruta e Gaivota
designer gráfica
- responsável por todas as produções gráficas do escritório
- desenvolvimento desde de projetos gráficos de livros infantis e 
juvenis, como capas e miolo até finalização do livro em gráfica 
- desdobramento do livro em peças gráficas para Instagram, site 
e produtos de papelaria 
- produção de conteúdo para redes sociais da editora e edição 
de produtos no site (plataforma Shopify)

_2020 - presente Muralista
- trabalho com pintura de murais artísticos e decorativos, internos 
e externos
- concepção, projeto e realização independentes

https://renatabruni.com/


Pacote Adobe

Office

Autocad 2D

Sketchup

Trab. manuais

Inglês

Espanhol

_Curso “Design de superfícies” com Celso Lima - Galpão Comum - 2022

_Curso “Tipografia em Escala” - Casa Plana - 2018

_2a Tesoureira Associação Atlética A. Arquitetura Mackenzie - Gestão 2017

_Intercâmbio de 2 meses na Inglaterra - 2011

_Inglês fluente (TOEFL e Cambridge)

SOFTWARES E QUALIFICAÇÕES

EXPERIÊNCIAS COMPLEMENTARES

_Escola Britânica de Artes Criativas (EBAC) - “Design e Criação: Fundamentos” - 2019

_Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie - 2014 - 2019

_Colégio Bandeirantes - 2011 - 2013

EDUCAÇÃO


