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SOBRE MIM

FORMAÇÃO

Sou um UX / UI Designer com vasta experiência
em front-end e formação universitária em Design
com habilitação em comunicação visual e com
ênfase em meios digitais onde aprendi técnicas
de análise e entendimento do problema,
pesquisas, geração ideias(ideação), prototipação
e desenvolvimento de produtos adequados ao
público alvo e meios de produção.

EXPERIÊNCIA

Comecei minha carreira em 2006, como web
designer, desenvolvedor front-end, designer
gráfico e desde essa época venho evoluindo,
adquirindo e pondo em prática novas técnicas
que potencializam a eficiência da pesquisa,
captação de informações para entendimento de
problemas, reuniões com stakeholders visando o
entendimento das suas necessidades, trabalho
com equipe multidisciplinar, geração de personas,
proto-personas e análise de suas jornadas,
desenvolvimento e seleção de ideias viáveis,
prototipação de baixa e alta fidelidade, design
system, testes observacionais e análise para
evolução contínua dos produtos desenvolvidos.


UNIFACS 2006 - Formado em design com habilitação em comunicação visual e com ênfase em meios digitais. 
UNEB 2008 - Pós-Graduação em design de produto

UNIFACS 2006 - Formado em design com habilitação em comunicação visual e com ênfase em meios digitais.  
UNEB 2008 - Pós-Graduação em design de produto

Designer UX/UI e Front-end nas empresas:
(2019) - Avansys (Salvador/BA/Brasil) - (Empresa atual); 

Atuação como designer UX/UI e Front-end em sistemas financeiros e portais de serviços importantes para o
público nacional.  

Atualmente estou trabalhando como designer
UX/UI em sistemas financeiros e portais de
serviços importantes para o público nacional
onde minha atuação consiste em:

○ Participação em reuniões com stakholders para uma melhor compreensão das suas dores e do problema a ser
resolvido;

○ Reunião com time ágil multidisciplinar;

○ Geração de personas, proto-personas e suas jornadas;

○ Pesquisa, exposição e seleção de ideias viáveis;

○ Wireframes, mockups, prototipação de baixa e alta fidelidade;

○ Criação de design system;

○ Análise e acompanhamento visando melhoria contínua dos produtos;

○ Desenvolvimento front-end de componentes, páginas e funcionalidades de portais, sistemas web e mobile
usando css3, html5, js, JQuery, git, Docker, Drupal.  


○ Participação em reuniões com stakeholders
para uma melhor compreensão das suas dores
e do problema a ser resolvido; 
 


(2018 a 2019) - PRODEB (Salvador/BA/Brasil);  

○ Reunião com time ágil multidisciplinar;


 


○ Geração de personas, proto-personas e suas
jornadas;
 

○ Pesquisa, exposição e seleção de ideias
viáveis;
 

○ Wireframes, mockups, prototipação de baixa
e alta fidelidade; 


○ Criação de design system; 


○ Análise e acompanhamento visando
melhoria contínua dos produtos;


○ Participação em reuniões com stakholders para uma melhor compreensão das suas dores e do problema a ser
resolvido;

○ Reunião com time ágil multidisciplinar;

○ Geração de personas, proto-personas e suas jornadas;

○ Pesquisa, exposição e seleção de ideias viáveis;

○ Wireframes, mockups, prototipação de baixa e alta fidelidade;

○ Criação de design system;

○ Análise e acompanhamento visando melhoria contínua dos produtos;

○ Desenvolvimento front-end de componentes, páginas e funcionalidades de portais, sistemas web e mobile
usando css3, html5, js, JQuery, git, Docker, Drupal e wordpress. 
 

(2009 a 2018) - Jornal A TARDE (Salvador/BA/Brasil);
 
Atuação como designer UX/UI, Front-end em portais, sites, hotsites e como designer gráfico no desenvolvimento

LÍNGUAS

PORTUGUÊS

Atuação como designer UX/UI e Front-end em sistemas financeiros e portais de serviços importantes para o
público nacional.  

da marcas e outros elementos de comunica.  

INGLÊS (Intermediário)

SIGA-ME
MARCO PRADO
MPDESIGNALL
+55 (71) 99953 -1271

ESPANHOL (Básico)

○ Participação em reuniões com stakeholders para uma melhor compreensão das suas dores e do problema a
ser resolvido;

○ Pesquisa, exposição e seleção de ideias viáveis;

○ Wireframes, mockups, prototipação de baixa e alta fidelidade;

○ Criação de design system;

○ Análise e acompanhamento visando melhoria contínua dos produtos;

○ Montagem de sites usando html5, css3, SASS, js, JQuery, git, wordpress e bootstrap;

○ Desenvolvimento de marcas e peças de comunicação visual online e offline usando photoshop, corel e
Ilustrator.


 

(2006) - 2pontos (Salvador/BA/Brasil);
 
Atuação como designer UI em portais, sites e hotsites.  
○ Participação em reuniões com stakeholders para uma melhor compreensão das suas dores e do problema a
ser resolvido;

○ Análise de similares;
 
○ Criação de layouts usando photoshop, fireworks e flash;
 


(2006) - Compos (Salvador/BA/Brasil);
 

Atuação como designer UI e front-end em portais, sites e hotsites.  

○ Participação em reuniões com stakeholders para uma melhor compreensão das suas dores e do problema a
ser resolvido;

○ Análise de similares;
 
○ Criação de layouts usando photoshop, fireworks e flash;
 
○ Montagem de sites e componentes para sistemas usando html, css, JQuery e flash;
  


(2005) - Technoclever (Salvador/BA/Brasil);
 

Atuação como designer UI e front-end em portais, sites e hotsites.  

○ Participação em reuniões com stakeholders para uma melhor compreensão das suas dores e do problema a
ser resolvido;

○ Análise de similares;
 
○ Criação de layouts usando photoshop, fireworks e flash;
 
○ Montagem de sites e componentes para sistemas usando html, css, JQuery e flash;
 

(2004) - Interativa Internet (Salvador/BA/Brasil);
 
Estagiário UI.  

○ Participação em reuniões para coleta de informações sobre o layout a ser desenvolvido;
 
○ Análise de similares;
 
○ Criação de layouts usando photoshop;
 

(2004) - Secretaria de Cultura e Turismo (Salvador/BA/Brasil) - Jornal A TARDE(Salvador/BA/Brasil); 
Estagiário web designer.  

○ Participação em reuniões para coleta de informações sobre o apresentação ou layout a ser desenvolvido; 
 
○ Análise de similares;
 
○ Criação de layouts usando photoshop; 
○ Desenvolvimento de apresentações usando flash;

CURSOS
(2019) Certificação Scrum: SFPC - (Portugal)

(2019) Scrum: PRODEB - (Salvador/BA/Brasil)

(2016) SEO: GOOGLE - (Salvador/BA/Brasil)

(2016) Front-end: SENAI - (Salvador/BA/Brasil) 

(2016) Front-end congress: Front In - (Salvador/BA/Brasil) 

(2015) Wordpress: Velame Cursos - (Salvador/BA/Brasil) 

(2013) Front-end congress: Front In - (Aracaju/BA/Brasil)

(2001) Web design: Expansão informática - (Salvador/BA/Brasil)

(1998) English: Yazigi - (Salvador/BA/Brasil)    

I

SK LLS
UX/UI:

Scrum, Kanban, Storytelling, Noções de UX research e desk research, Criação de personas,
proto-personas e suas jornadas, design sprint, Double diamond(para ideação e viabilização de
idéias), matriz de esforço x impacto(para seleção de soluções viáveis), matriz CSD(para expor
as Certezas, suposições e dúvidas), benchmarking(Análise de similares e ou concorrência),
Noções de UX writing, Moodboard(para estudo e definição de padrões visuais), wireframes,
design system, mockups, protótipos de baixa e alta fidelidade, testes de usabilidade com o
usuário final e melhoria contínua.  
Certificações: 

Design Thinking por FIAP(Centro de tecnologia e inovação) em Maio de 2021;

 ○ Evento Disruptive Revolution por IGTI(Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação)
em Junho de 2021;

 ○ Certificações Scrum por SFPC(Scrum Foundations Professional Certificate) 
Ferramantas: Figma, Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Corel, AutoDesk Sketchbook,
Whimsical, Trello
WEB:

Conhecimento avançado em, UX design, SEO, HTML5, CSS3, wordpress, bootstrapp, SASS,
React, JS, Jquery, Git, Eclipse, Drupal, básico em PHP e Rails.
GRÁFICO:

Photoshop, Illustrator, Corel, Indesign.

REFERÊNCIAS
Projeto Sebrae (Avansys): Gestores Sandra Catarino (71-98166-5776) e Emanuel Be erra (71-3320-4584)
PRODEB: Gestores Bruno Eduardo (71-91764951) e Igor Takenami (71- 3115-7797)
:
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