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Português
○○○○○

Japonês
○○○○○

softwares
Photoshop
○○○○○

Illustrator
○○○○○

Premiere
○○○○○

A�er Eﬀects
○○○○○

Power Point
Word
○○○○○ ○○○○○
Excel
○○○○○

sistemas
operacionais
Windows
○○○○○
Linux
○○○○○

experiência profissional
Arizona - Freelancer 11/2021 a 12/2021 (home oﬃce)
Editor e motion graphics
Atendendo os clientes Extra e Pão de Açúcar na animação de cartelas
para diferentes campanhas de comerciais de TV e peças de internet,
criação de miolo de ofertas, sincronização de áudio, inserção de
claquete, export para aprovação, cópias para Zarpa, XDCam e mídias
socias.
Content4Leads - Freelancer 08/2020 a 09/2020 (home oﬃce)
Motion graphics
Animação de cartelas e sincronização de áudio para vídeos
instrucionais sobre materiais didá�cos.

idiomas
Inglês
○○○○○



macOS
○○○○○

Mixer Films - Unidade Via Varejo 07/2019 a 10/2021 (home oﬃce)
Editor, montador e motion graphics
Atendendo os clientes Casas Bahia e Ponto (an�go Pontofrio) na
edição e montagem de cenas para comerciais de TV e peças de
internet, sincronização de áudio de som direto com material bruto de
gravação, além de animar cartelas de miolos de ofertas e peças de
internet. Também fazia a inserção de claquete, texto jurídico, export
para aprovação, cópias para Zarpa, XDCam e mídias socias.
Mixer Films - Unidade Grupo Pão de Açúcar (GPA) 07/2017 a 06/2019
Editor e motion graphics
Atendendo os clientes Extra e Pão de Açúcar na animação de cartelas
para diferentes campanhas de comerciais de TV, criação de miolo de
ofertas, sincronização de áudio, inserção de claquete, export para
aprovação, cópias para Zarpa, XDCam e mídias socias.
Companhia Regional de Armazens Gerais e Entrepostos
Aduaneiros (CRAGEA) 10/2015 a 07/2017
Assistente de informática
Auxílio na criação do site da empresa com foco em o�mização web,
manipulação e tratamento de imagens, vetorização e criação de
apresentações. Instalação, conﬁguração e manutenção da infraestrutura
e da rede e de seus correlatos.
Freelancer 08/2015 a 09/2015 (home oﬃce)
Designer gráﬁco
Seleção, manipulação, tratamento e ajustes de imagens de joias.
Dream It Do It 10/2014 a 03/2015
Designer gráﬁco, modelador 3D, animador 2D e 3D
Pré produção, produção e pós produção de uma animação de
curta-metragem, desde a concepção da ideia, storyboard, anima�cs,
modelagem, animação, até o render e edição do vídeo ﬁnal com
criação de composições.
Editacuja Editora 04/2012 a 07/2013
Assessor de tecnologia na educação
Desenvolvimento de aplica�vos, execução de oﬁcinas e a�vidades
educacionais, e par�cipação no projeto Pescando com Redes 3G em
parceria com as empresas Telefônica Brasil e Qualcomm.

formação acadêmica
DRC Treinamentos e Cadritech 06/2015 a 07/2015
 São Paulo, SP, Brasil
Cer�ﬁcados nos treinamentos de Adobe Photoshop, Illustrator, A�er
Eﬀects e Premiere Pro
Yoshida Gakuen Computer & Business College 05/2014 a 03/2015
 Sapporo, Hokkaido, Japão
Bolsista da Japan Interna�onal Coopera�on Agency (JICA) no programa
de treinamento técnico em computação gráﬁca, modelagem e animação 3D.
Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC) 08/2008 a 12/2012
 São Paulo, SP, Brasil
Formado como tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

