
CAM IVEIGA

Olá :) prazer! 

Sou publicitária de formação, e moro em SP, 

capital.

Tenho 29 anos, e 9 anos no mercado. 

Já trabalhei como social media, direção de arte 

em projetos audiovisuais, e também marketing 

digital.

Atualmente busco experiências no campo das 

artes visuais e criação de conteúdo. 

CONTATO / PORTFÓLIO

+55 11 98598 2081

camiveiga.art@gmail.com

alto de pinheiros, sp

behance.net/camilavn

IDIOMAS

Inglês - avançado
Francês - básico

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

POSITIV.A CONSULTORIA
(junho 2022 - novembro 2022)
empresa de serviços ambientais baseados na permacultura

Coordenadora de Marketing.
Responsável pelo gerenciamento das redes 
sociais (criação de conteúdo e visão estratégica);
Análise de métricas;
Alinhamento de projetos;
Newsletter e mailing;
Edição e produção de vídeos;
Organização de eventos internos;
Edição e criação de apresentações institucionais

RUEDA & RUEDA ADVOGADOS 
(julho 2021 - maio 2022)
escritório de advocacia 

Integrante do comitê de  Marketing;
Produção de peças para as redes sociais;
Produção de mailing;
Campanhas internas;
Planejamento estratégico para captação de 
clientes.

ATENTO BRASIL 
(junho 2019 - março 2020)
empresa de telemarketing

Integrante da Rede de Líderes - Facebook;
Coordenadora de Marketing;
Marketing Digital - realização de campanhas.

LOJA DAMATA 
(janeiro - março 2019)
loja de produtos naturais e arte indígena

Rebranding da DAMATA;
Social Media - criação de conteúdo;
Direção de arte - ensaios fotográficos;
Atendimento ao cliente  - loja física e online.

ASHOKA BRASIL 
(abril 2017 - junho 2018)
ONG de empreendedorismo social

Produção de material impresso e audiovisual 
sobre a Ashoka Brasil e seus projetos;
Inserção de material em mídias sociais; 
Produção de mailing; 
Produção de clipping semanal; 
Assessoria de imprensa; 
Comunicação institucional; 
Produção de apresentações; 
Produção de arte e diagramação;
Diálogo com jornalistas e empreendedores/as 
sociais;
Captação de recursos e no estabelecimento de 
parcerias;
Tradução de textos; 
Produção de eventos institucionais. 

NATURE ONIS 
(janeiro 2016 - março 2017)
loja fornecedora de jóias e pedras

Atendimento ao cliente;
Comunicação interna;
Organização de eventos;
Confecção de peças - assistente;
Mailing. 

UTOPIA 
(fevereiro 2016 - junho 2016)
loja e-commerce de acessórios para aparelhos 
eletrônicos

Social Media;
Atendimento ao cliente.

AIESEC BRASIL 
(maio 2015 - novembro 2015)
unidade ESPM - Trabalho voluntário

Área de vendas - programas de intercâmbio para 
universitários .

 

EDUCAÇÃO

Publicidade & Propaganda 
Centro Universitário Belas Artes 

CURSOS EXTRACURRICULARES

Computação Gráfica - Pacote Adobe
Escola Saga 

Marketing Digital
Udemy

Curso Introdutório de Photoshop e 
Illustrator 
Senac Consolação

Curso de Ilustração e Pintura 
Ottawa School of Arts  - intercâmbio 
Canadá
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