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Graduação: Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico (IFF Campos/RJ, 2006) 

Olá! Possuo 9 anos de experiência na área e o foco da minha atuação é design editorial, identidade visual, 

produção gráfica e ilustração. Tenho boas noções em fotografia, tratamento/manipulação de imagens e 

experiência em layoutar para web. Como profissional, meu objetivo é atuar no âmbito do design gráfico e adquirir 

cada vez mais experiência relacionada às inovações, metodologias e tendências na minha área de atuação.

Mais informações sobre meu perfil profissional e pessoal podem ser encontradas nas redes sociais abaixo:

Curso de Plano de Negócios (SEBRAE) - Carga horária: 16h

Curso de Propriedade Intelectual (CEFET Campos) - Carga horária: 15h

16º EDTED (Encontro de Design e Tecnologia Digital) - Carga horária: 11h

Curso de Capacitação em Estratégias para Mídia Social - Carga horária: 8h

WOB - Wide Open Business - Conferência Mundial de Fomento à Inovação 

(20, 21 e 22 de setembro)

WOB In - Design Thinking (13 de maio)

Curso de Identidade Visual no Branding (turma 9), ministrado por 

Guilherme Sebastiany - Carga horária: 16h

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CorelDRAW

MS Office

Produção Gráfica

Internet

Layoutagem para web

Ilustração tradicional

Ilustração digital

Fotografia

Tratamento de imagens

Redes Sociais

2006-2008: TEC Campos Incubadora de Empresas

Atuei como designer gráfico bolsista, desenvolvendo 

projetos de design editorial, identidade visual 

e ergonomia (sinalização), além de auxiliar na 

organização de eventos, palestras e cursos. Também 

fui o responsável pela criação do Logotipo e layout do 

primeiro site da incubadora.

2008-2010: Quarteto em Mídia Publicidade e 

Propaganda

Atuei como designer gráfico da agência, 

desenvolvendo projetos de identidade visual, ilustração, 

fotografia,  assistência na produção de vídeos 

publicitários e institucionais e produção gráfica, tendo 

adquirido também experiência em relacionamento com 

clientes da empresa.

2011 (janeiro a novembro): LogoChef.com.br

Atuei como coordenador de design na agência online 

LogoChef, especializada em identidade visual com 

sede física no Rio de Janeiro. Desenvolvi projetos de 

design gráfico institucional, além de coordenar o fluxo 

de produção dos designers associados à agência que 

trabalhavam remotamente de várias partes do país.

Atualmente: CIEDS (Centro Integrado de Estudos e 

Programas de Desenvolvimento Sustentável)

Atuo como designer gráfico pleno no setor de 

comunicação da ONG, na qual sou responsável pelo 

gerenciamento da Identidade Visual corporativa, além de 

atuar na criação de peças institucionais e também dos 

diversos projetos sociais executados pela instituição em 

parceria com empresas públicas e privadas.
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