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OBJETIVO
Web design, design gráfico e mídias sociais. Organização e gestão administrativa. Marketing,
comunicação e vendas.

EDUCAÇÃO
Gestão Ambiental (Graduação Tecnóloga) | UNESA
FORMAÇÃO EM DEZEMBRO, 2016
Conhecimentos na área de administração aos diversos campos das ciências do ambiente para
elaborar programas e implantar práticas que minimizem os impactos dos processos
industriais e de outras atividades humanas. Análise e mapeamento ambiental; elaboração de
documentos e licenciamentos; e educação ambiental.

Marketing (Graduação) | UNESA
CURSADO ATÉ JULHO, 2019
Criação de estratégias com o objetivo de estimular as vendas de produtos ou serviços
direcionados ao público-alvo correto e satisfazer a necessidade desse cliente.

Auxiliar Administrativo (Técnico) | SENAC
FORMAÇÃO EM OUTUBRO, 2016
Apoio operacional em diversas áreas da organização, controlando a rotina administrativa, de
pessoal e a movimentação de bens patrimoniais, produtos e serviços. Grupo colaborativo de
serviços de Design Gráfico com ênfase em materiais e embalagens ecológicas e sustentáveis.
www.facebook.com/ecodesign

Meio Ambiente e Sustentabilidade (Técnico) | PRONATEC - UNESA
FORMAÇÃO EM MARÇO, 2015
Responsável pelo levantamento e pela sistematização de dados, informações e documentos
técnicos para subsidiar a realização de estudos socioambientais. Elaboração de políticas
ambientais, na implementação e no controle de programas de gerenciam. ambiental e
sistemas de gestão integrada.

Design Gráfico (Graduação) | UniCarioca
CURSADO ATÉ MARÇO, 2012
Profissionalização para a área de comunicação com operação das principais ferramentas e
técnicas de design. Produção de material impresso e digital para publicidade e comunicação;
e desenho industrial.

HABILIDADES
•
•
•
•

Pacote Office
Programas Adobe e Corel Draw
Sistem SOC, PeopleNet e Quality
Desenvolvimentos de websites

•
•
•

Gestão de Mídias Sociais
Projetos de venda e publicidade
Programação básica (HTML, PHP,
JavaScript, etc.)

EXPERIÊNCIAS
Design Gráfico, Web Design e Mídias Sociais| Freelance
2017 – ATUALMENTE

Responsável - Setor de Qualidade/Marketing | Vital Gestão em Saúde
(21) 3503-8301

OUTUBRO, 2018 – JULHO, 2019
Responsável pela elaboração de conteúdo e divulgação nas mídias sociais; criação de landing
pages e conteúdo para website; controle de qualidade de documentos; campanhas de venda
e captação de leads; produção e organização de palestras; e design gráfico.

Jovem Aprendiz/Estagiária – Auxiliar Adm. (Marketing) | Vital G. em Saúde
AGOSTO, 2015 – OUTUBRO, 2018
Responsável pela elaboração de conteúdo nas mídias sociais; criação de landing pages e
conteúdo para website; controle de qualidade de documentos; auxílio ao setor comercial,
com estratégias de venda e captação de leads; digitação, alimentação do banco de dados do
sistema SOC; organização e arquivamento de documentos; suporte aos sistemas
credenciados; geração de relatórios diários e mensais; e digitalização e tratamento de
arquivos digitais no sistema.

EXPERIÊNCIAS FREELANCER E PRODUÇÃO DE EVENTOS
• Redes sociais, logo e identidade visual para @cyischool | Classical Yoga International (2020 atualmente);
• @top_fitness_sportwear | Top Fitness (2021 - atualmente);
• @gitanasolarys | Gitana Solarys (2021 - atualmente);
• Redes sociais, vídeos e identidade visual para @claudia.alice4 | Claudia Alice Lives 2021;
• Website, redes sociais e identidade visual para https://identidadedigital.rio e
@identidadedigital.rio | AR Identidade Digital Rio (2020 - 2021);
• Website, redes sociais, logo e identidade visual para www.equilibriumead.com e
@equilibriumead | Equilibrium Cursos (2020 - atualmente);
• Art Revista, 01ª edição (diagramação da revista) | (2020);
• Psicologia e Civilidade Revista, 02ª edição (diagramação da revista, criação do material de
divulgação e auxílio na coordenação do evento) | pelo app Zoom (2020);
• Website e manutenção para serviço de Próteses Capilares | www.vitacapillum.com (2020);
• Website e manutenção para a Casa Naked | www.casanaked.com.br (2019 - 2020);
• Website, mídias sociais e manutenção para a Editora Poesia Revista |
www.poesiarevista.com coordenado por Gisele Lemos (2017 - 2021);
• Psicologia e Civilidade Revista, 01ª edição (diagramação da revista, criação do material de
divulgação e auxílio na coordenação do evento) | UVA Barra da Tijuca (2019);
• Liberdade e Cidadania Revista, 03ª edição (diagramação da revista, criação do material de
divulgação e auxílio na coordenação do evento) | OAB Centro (2019);
• Liberdade e Cidadania Revista, 02ª edição (diagramação da revista, criação do material de
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divulgação e auxílio na coordenação do evento) | Câmara Municipal do RJ (2019);
• Poesia Revista, 04ª edição (diagramação da revista, criação do material de divulgação e
auxílio na coordenação do evento) | Campo Olímpico de Golfe (2019);
• Poesia Revista, 03ª (diagramação da revista, criação do material de divulgação e auxílio na
coordenação do evento) | PUB PANQ'S (2018);
• Liberdade e Cidadania Revista, 01ª edição (diagramação da revista, criação do material de
divulgação e auxílio na coordenação do evento) | Centro Cultural Justiça Federal (2018);
• Café com RH – eSocial com representantes do Ministério do Trabalho, Caixa Econômica
Federal, Receita Federal do Brasil e INSS, 02ª edição (criação do material de divulgação, vídeo
e auxílio na coordenação do evento) | Vital Gestão em Saúde (2018).
• Café com RH – Capital Humano com Gerardi Pereira, 01ª edição (website - cafecomrh.com,
criação do material de divulgação, vídeo e auxílio na coordenação do evento) | Vital Gestão
em Saúde (2017).

CURSOS
• Segurança do Trabalho | SENAC (2015 – trancado em 2016);
• Capacitação para o Cadastro Ambiental Rural (CapCAR) | UFLA (2014 – 2015);
• Capacitação em Recursos Hídricos | Agência Nacional de Águas - ANA (2014);
• Pintura Digital | Senai (2014);
• Web Development | MicroCamp (2007);
• Inglês Avançado | IBEU (2001 – 2006).

PROJETOS, PREMIAÇÕES E EXTRAS
• Projeto Hortas Verticais (com moção de aplausos pela Câmara de Vereadores - Duque de
Caxias) | UNESA (2016);
• EF SET English Certificate (62/100 C1 Advanced);
• Liderança, capacidade de aprender e resiliência (Malala e Karnal) | PUC-RS (2021).
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