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educação

Graduado em Design na FAU-USP.

Ex-graduando em Engenharia Elétrica 
na Escola Politécnica da USP.

experiência

Do segundo semestre de 2008 até o 
final de 2009 estagiei na Copag, 
estando em minhas atribuições a 
atualização da interface do site e loja 
virtual, assim como a criação do layout 
de baralhos para empresas brasileiras 
e internacionais. Em 2010 trabalhei no 
Nube, agente de integração 
escola-empresa, onde criei  material 
de comunicação interna, animações, e 
materiais promocionais. 

No segundo semestre de 2011, fui 
estagiário na IBM Research. Trablhei, 
em conjunto com dois estagiários de 
Ciência da Computação, na criação de 
um protótipo de um software social 
que lida com coordenação de pessoas 
e gestão de conhecimento entre 
áreas. Meu papel principal foi o 
desenvolvimento da interface.

Do início de 2012 até junho de 2013 
trabalhei na Comtacti, uma pe-
quena empresa de comunicação 
digital, que trabalha com vídeos e 
web. Meu trabalho consistia na 
criação de páginas e aplicativos para 
computadores e tablets.

habilidades

Experiência com Photoshop, Illustrator, 
InDesign, After Effects, Flash, HTML, 
CSS, Javascript.
Inglês avançado (IELTS overall 7,5).

Durante 2013 e 2014 trabalhei como 
freelancer e também como sócio em 
uma Startup (chamada Zentrale). 
Como freelancer trabalho com criação 
de layouts e front-end para sites e 
apps, edição de imagens e animações 
em Flash, customização de 
gerenciadores de conteúdo, criação de 
logotipos e identidades visuais.

De agosto de 2014 a dezembro de 2015 
trabalhei no ITV (Instituto Tecnológico 
Vale), uma instituição multidisciplinar 
de pesquisa focada em tecnologia e 
inovação, financiada pela Vale.

Em 2016, fiz parte do grupo de 
designers digitais do Itaú. Trabalhei 
com criação de banners, layouts de 
páginas de internet banking (desktop e 
mobile) assim como para o site aberto.

Em 2017, além de continuar a 
trababalhar como frelancer, estou em 
uma empresa chamada Input que 
desenvolve sites e softwares. Meu 
papel é fazer sites (essencialmente em 
Wordpress) e análise de UI de produtos 
em desenvolvimento.
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