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Olá, tudo bem?
Tenho 31 anos, sou pós-graduado em Inovação, Design e Estratégia pela ESPM e sou graduado em Publicidade e Propaganda.
Trabalho com design desde 2010 e meu portfólio com alguns trabalhos você encontra em: ricardojunior.com.br

Formação
2020 _concluído em 2022
Pós graduação (ESPM)
Inovação, Design e Estratégia

2012 _concluído em 2016
Graduação (UNESA)
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

2010 _trancada em 2011
Graduação Tecnológica (UVA)
Design Gráfico/Animação e Modelagem 3D

Experiência Profissional
janeiro de 2019 até hoje em dia

Origami Eventos

Coordenador de Criação / Designer Pleno
Atuo na criação elaboração de conceitos visuais, logotipos e demais elementos para eventos e campanhas internas dos clientes da
agência. Responsável pela parte de web da empresa, além da montagem de projetos para os eventos, desde a criação do conceito ao
desdobramentos de ideias e ações. Envolvimento em campo nos principais eventos da empresa fazendo acompanhamento de instalação
de materiais. Ao assumir a coordenação de criação, participar das reuniões de briefing, apresentações de projetos, além de coordenar as
demandas e o time de 09 designers, passaram a ser parte do meu escopo.
junho de 2017 até janeiro de 2019

T.T. Burger

Designer Pleno

Designer responsável por toda parte de comunicação visual da marca. Criação de peça gráficas para ponto de venda e para o digital,
materiais para lançamento de campanhas, packaging para produtos da marca, sempre com grande foco no branding. Além disso,
também estava envolvido no Visual Merchandising das lojas e dava apoio ao setor digital, responsável pelas mídias sociais da marca.
agosto de 2014 até maio de 2017
Origami Eventos
Designer Júnior
Manutenção do site, criação e disparo de email marketings tanto para a própria agência como para os clientes; participação na criação de
conceitos visuais, logotipos e demais elementos para eventos; desenvolvimento de 3Ds de cenografia para os eventos; auxílio na
montagem de apresentações; participação no planejamento de ideias de ações para os eventos.

Glamour.com.br (e-commerce)

novembro de 2012 até agosto de 2014

Estagiário de Comunicação e Branding
Criação de Conteúdo para os canais digitais da empresa; participação no processo de rebranding da marca; criação de vídeos para
campanhas e para o site juntamente com a produtora; comunicação para newsletters, campanhas sazonais e site; auxílio na construção
de campanhas da empresa; criação do ‘tom de voz’ das respostas automáticas do SAC.

Kazoo Agência Digital

abril de 2012 até novembro de 2012

Estagiário de Webdesign
Como estagiário de web era responsável pela criação de newsletters (layout e programação), criação de banners para os sites
administrados pela agência; atualização de sites no código ou em CMS.

Conne - Marketing Promocional e Eventos

Designer Gráfico Júnior / Estagiário de Design Gráfico

novembro de 2010 até março de 2012

Comecei como estagiário atendendo a pequenas demandas da empresa junto a outro estagiário e um tutor. Fazia criação de peças para
eventos e ações. Ao ser efetivado, além de mais autonomia e responsabilidade, fazia fechamento de arquivos e lidava com fornecedores
gráficos para cotações e envio de materiais.

Idiomas

Cursos

Softwares

INGLÊS _cursando
2020: Nível Avançado
Professora Particular

UX Design _36 horas Junho de 2020 {How Edu}
Storytelling _06 horas Maio 2018 {Perestroika & Escola de Rebeldia}
Branding_12 horas Janeiro de 2017 {LAJE - Ana Couto Branding}

Photoshop
Illustrator
InDesign

Premiere
After Effects
3ds Max
OBRIGADO!

