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Escolaridade	
  
	
  

Pós-‐Graduação:	
  Design	
  de	
  Interação	
  –	
  IEC	
  PUC	
  MINAS	
  
Graduação: Publicidade e Propaganda – Faculdade Pitágoras
2º	
  grau: Técnico em Informática – COTEMIG
	
  

Conhecimentos	
  
• HTML 5
• CSS 3
• SEO - Search Engine Optimization
• jQuery
• JavaScript
• Photoshop
	
  

• Illustrator
• Flash
• InDesign
• CorelDRAW
• Axure PR Pro
• Magento - Ecommerce
• OpenCMS
• IReport

Experiência	
  profissional	
  
	
  

Squadra Tecnologia
Belo Horizonte - MG
Cargo: WebDesigner / Designer de Interação
Período: 01/2010 (atual)
Atribuições: Atuo como líder técnico da equipe de designer da empresa e
WebDesigner e Designer de Interação.
Como WebDesigner sou responsável por criar os layouts dos websites e sistemas
desenvolvidos pela empresa além de ser responsável por todos os projetos criados
pela equipe de design. Apoio às equipes de desenvolvimento na adequação do layout
ao sistema de gerenciamento de conteúdo utilizado visando garantir que o layout que
será entregue está de acordo com o layout proposto e aprovado pelo cliente.
Como Designer de Interação sou responsável por criar wireframes, fluxogramas de
navegação e sitemaps para a padronização dos websites e sistemas desenvolvidos pela
empresa. Atuo também no planejamento dos processos de melhoria de desempenho
(performance), usabilidade e acessibilidade.
Fui o responsável por implantar o
processo de validação de acessibilidade usando as regras do WCAG e e-GOV em todos
os projetos desenvolvidos pela equipe em que trabalho.

W3net
Belo Horizonte - MG
Cargo: WebDesigner / Designer de interação
Período: 05/2009
Atribuições: Atuei como Designer de Interação e fui responsável por desenvolver
fluxogramas de navegação, wireframes e a partir disso desenvolver os layouts das
telas dos sistemas e websites. Além dessas funções, desenvolvi também toda a parte
de codificação HTML/CSS. Apoiei os processos de melhoria de acessibilidade,

desempenho (performance) e usabilidade e atuava também no repasse de todos os
protótipos navegáveis à equipe de desenvolvimento.

Squadra Tecnologia
Belo Horizonte - MG
Cargo: Web designer
Período: 03/2008 à 04/2009
Atribuições: Atuei como Designer de Interação e fui responsável por criar wireframes,
estruturas de navegação focando no design centrado no usuário. Fui responsável
também por criar os layouts dos sistemas e websites desenvolvidos pela empresa
desde a concepção até a codificação HTML, CSS e javaScript.

Obras online
Belo Horizonte - MG
Cargo: Web designer e Designer gráfico
Período: 05/2007 à 02/2008
Atribuições: Como WebDesigner fui responsável por criar wireframes e protótipos
navegáveis dos sistemas da empresa, além de criar o layout dos mesmos e toda a
parte de codificação HTML/CSS. Por um tempo atuei também como designer gráfico e
fiquei responsável por criar toda a parte de comunicação visual da empresa, incluindo
a revista Obras online com publicação mensal no ramo da construção civil.

Guiatec – Sistemas
Belo Horizonte - MG
Cargo: Web designer
Período: 01/2006 à 04/2007
Atribuições: Atuei como webDesigner e fui responsável por criar todos os layouts de
sistemas e websites que a empresa desenvolvia utilizando Photoshop, Flash, HTML,
CSS e javaScript. Fui responsável também pelos levantamentos de informações junto a
clientes para construção dos layouts.

