
   

Contato
21 998747454 (Mobile)
nunes.vivian@gmail.com

www.linkedin.com/in/vivian-
nunes-715a1420 (LinkedIn)
www.behance.net/nunesvivian
(Portfolio)

Principais competências
Publicidade
Design gráfico
Mídias sociais

Languages
Espanhol (Limited Working)
Português (Native or Bilingual)
Inglês (Full Professional)

Vivian Nunes
Sócia proprietária | Cimentoria
Rio de Janeiro e Região

Resumo
Publicitária com vasta experiência em comunicação visual, design
gráfico e design de apresentações. Atualmente desenvolvo o projeto
autoral Cimentoria, que traz reflexões socioculturais no campo das
artes plásticas e visuais.

Experiência

Cimentoria
Sócia proprietária
agosto de 2020 - Present (1 ano 8 meses)
Rio de Janeiro, Brasil

Sócia proprietária da marca Cimentoria, especializada em peças de arte e
decoração autorais e exclusivas feitas com concreto.

BETC HAVAS
Diretora de arte
outubro de 2021 - dezembro de 2021 (3 meses)
Remoto

Atuação na área de comunicação interna, com ênfase na produção de pitches
e criativos para redes sociais.

Devign | Soluções em apresentações
Designer Gráfico
agosto de 2016 - junho de 2020 (3 anos 11 meses)
Rio de Janeiro e Região, Brasil

Desenvolvimento de apresentações multimídia de alto impacto para clientes
como Havaianas, Natura, Hershey's e AB Brasil, dentre outros.

Criação de peças para mídias digitais.

Elaboração de identidades visuais.

Suporte na produção de conteúdo e conceituação de projetos.
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Universidade Veiga de Almeida
Designer Gráfico
julho de 2015 - julho de 2016 (1 ano 1 mês)
Rio de Janeiro e Região, Brasil

Atuação no setor de marketing da UVA.
Criação de peças de sinalização para os campi, elaboração de materiais para
comunicação interna e desenvolvimento de peças institucionais para mídias
on e offline.

Megalógica - Projetos Espetaculares
Designer de Apresentações
abril de 2014 - março de 2015 (1 ano)

Design de apresentações estratégicas em PowerPoint, através de
metodologia que associa o uso criativo da plataforma a técnicas avançadas de
storytelling.

Dinamo Comunicacao E Marketing De Relacionamento
Designer Gráfico
outubro de 2013 - março de 2014 (6 meses)
Rio de Janeiro e Região, Brasil

Design Gráfico, branding, comunicação direta e no PDV e criação de ações
para empresas como Pizza Hut, Patroni Pizza e Doggis, dentre outros.

Allen Informática
Designer Digital
junho de 2012 - março de 2013 (10 meses)
Rio de Janeiro e Região, Brasil

Layout de portais, intranets, geds e demais websites para o braço digital da
empresa, a Allen Web.
Elaboração de conteúdo para redes sociais.

Núcleo Cinco Comunicação Integrada
Diretora de Arte Jr.
março de 2010 - junho de 2012 (2 anos 4 meses)
Rio de Janeiro e Região, Brasil

Elaboração de conceitos para campanhas, desenvolvimento de peças para
mídias offline, criação de marcas e orientação e supervisão de estagiários.

Fullpack Comunicação
Estagiária (Design Gráfico)
junho de 2008 - maio de 2009 (1 ano)
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Estágio. Principais funções: desenvolvimento de layouts, confecção de
mockups, finalização de arquivos e montagem de apresentações.

Formação acadêmica
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Bacharel, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda · (2003 - 2009)
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