
PATRICIA MOREZUELA OLIVEIRA 
  
37 ANOS            CASADA 
SÃO PAULO - SP          BRASILEIRA 
FONES: (011) 3477-0787 (residencial) / 97336-6796 (celular)      
E-MAIL: patmorezuela@hotmail.com 
PORTFOLIO: http://patriciamorezuela.daportfolio.com/ 
 
 
 
OBJETIVO 
 

Atuação nas áreas de Direção de Arte / Design Gráfico / Diagramação 
 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

Graduação em Comunicação Social com Ênfase em Propaganda & Marketing 
Escola Superior de Propaganda & Marketing  -  ESPM 
Concluído em 1.996 

 
 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
  

•     Plataformas Mac e PC  •      Photoshop  
•      CorelDraw •      QuarkXpress  
•      Illustrator •      InDesign 
•      PowerPoint  

 
 
 
IDIOMAS 
  

Inglês: nível intermediário de escrita/leitura e conversação. 
 
 
 
CURSOS 
  

Workshop Produção de eBooks em ePub - ministrado pela Simplíssimo 
Produção de eBooks. 
 
Pré Impressão - ministrado pela Gráfica Pancrom 
Arquivos Digitais, Plataformas Mac e PC, Arquivos Abertos/Fechados e PDFs, Manual para 
fechamento de arquivos, Scanner de fotos, Resoluções e Extensões, Fontes, Padrão de cores 
(CMYK e Pantone), Provas de Contrato, CTP, Impressões Digitais, Exportação e importação de 
imagens, Verniz localizado. 
 
Produção Gráfica - ministrado pela Gráfica Pancrom 
Estudo de cores, fotolitos, provas de cor, tintas, tipos de impressão e de acabamentos, tipos de 
papéis e sua adequação ao projeto visando melhor relação custo x benefício e viabilidade do 
trabalho. 
 
Editoração Eletrônica em Macintosh - ministrado pela Graphwork 
Conteúdo: Introdução à Produção Gráfica, Introdução ao Sistema Mac OS, Illustrator, Photoshop, 
QuarkXpress e Pré-Impressão. 
 
  
 
   
 
    
 
 



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  
 

• 03/2009 até a presente – Designer freelancer (home office) 
       Diretora de arte 

 
Atribuições: 
- Criação, diagramação, arte final, fechamento de arquivos 

 
 
 

• 03/2006 a 02/2009 – Umzeroum Comunicação 
       Diretora de arte 
 
Atribuições: 
- Criação e Diagramação de catálogos, folhetos, flyers, banners, displays, embalagens (principal 
cliente é uma renomada empresa do mercado de cosméticos) 
- Criação e Desenvolvimento de projetos de identidade visual 
- Fechamento de arquivos 

 
 
 

• 03/2005 a 12/2005 - SM&A Design Gráfico 
      Assistente de Arte 
 
Atribuições: 
- Diagramação de livros, boletins, news letters 
- Desenvolvimento de artes finais 
- Desenvolvimento de projetos de identidade visual 

 
 
 

• 08/1998 até 12/2004 - C. A. Propaganda & Publicidade Ltda. / Global News Editora Ltda. 
       Diretora de arte/diagramadora 
 
Atribuições: 
- Criação de peças publicitárias: anúncios, folders, mala-direta, folhetos, etc. 
- Desenvolvimento de projeto gráfico, criação e diagramação de um jornal publicado  
mensalmente e distribuído em São Paulo 
- Co-responsável pela escolha de pautas e definição do material a ser publicado no jornal. 
- Redação 
- Desenvolvimento de projeto gráfico, criação e diagramação de uma revista comemorativa anual 
voltada para o bairro de Santana. 
- Desenvolvimento de projeto gráfico, criação e diagramação de boletins empresariais 
- Desenvolvimento de logotipos 
- Desenvolvimento de material de marketing direto e de divulgação de promoções e lançamentos. 
- Participação nas decisões relacionadas a marketing me reportando diretamente ao diretor da 
empresa, não limitando minhas funções somente a área de arte. 


