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Carreira em publicidade e propaganda, com 12 anos de experiência em agências e desenvolvendo 
trabalhos como freelance. Desenvolvi projetos de comunicação atuando como redator, diretor de arte 
ou ambos. Ao longo dos anos, me especializei na criação e no acompanhamento e execução dos 
projetos, além da gestão de equipe criativa e apresentação de projetos aos mais variados clientes, como 
MetrôRio, Rádio Globo, Ovos Mantiqueira, Concessionarias Volkswagen, Frigorífico Frisa, Technos, Leite 
de Rosas, Petrobrás, Odebrecht Construtora, dentre outros. 

EXPERIÊNCIA 

MARÇO 2018 – MAIO 2019 

SUPERVISOR DE CRIAÇÃO, AGÊNCIA SIDES - RJ 
Coordenação de todo o trabalho criativo de um núcleo composto por 10 pessoas. Atuação como diretor 
de arte e/ou redator na realização de campanhas, além da supervisão e palavra final na saída de todos 
os trabalhos do núcleo. Apresentação para os clientes da agência bem como concorrências externas. 
Criação de processos com a finalidade de maximizar resultados. Desenvolvimento de atividades 
voltadas para cada integrante da equipe, sempre atentando as particularidades individuais.   

DEZEMBRO 2015 – MARÇO 2017 

DESIGNER FREELANCE, GOLD COAST - AUSTRÁLIA 
Realização de projetos de branding (identidade visual), criação de front end para sites de e-commerce, 
criação de planejamento de comunicação e consultoria de redes sociais para profissionais autônomos e 
pequenas empresas de Gold Coast. 
 
MARÇO 2009 – JULHO 2015 

DIRETOR DE ARTE, ONZEVINTEUM SIMPLICIDADE CRIATIVA - RJ 
Direção de arte para peças publicitárias, campanhas para ONGs cariocas e comunicação interna para 
clientes diversos. Redação publicitária e roteiros para produção de spots de rádio e comerciais de TV. 
Realização de apresentações para clientes, além de participação em diversas concorrências do mercado 
publicitário. Palestras sobre processo criativo em universidades cariocas e criação de processos internos 
com o intuito de melhorar a assertividade e maximizar a aprovação de trabalhos. 
 
FEVEREIRO 2007 – DEZEMBRO 2008 

AGENTE DE MÍDIA FREELANCE, CREDENCIADO PELO JORNAL O GLOBO - RJ 
Compra e negociação de espaço publicitário nos produtos do Jornal O GLOBO. Criação e finalização de 
anúncios em formatos variados. Adequação a perfis de cor e tipos de materiais para impressão e 
planejamento de mídia para pequenos e médios clientes.   
 
 
 
JUNHO 2006 – JANEIRO 2007 
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ESTAGIÁRIO PRODUÇÃO GRÁFICA, AGÊNCIA ID&A COMUNICAÇÃO – BELO HORIZONTE 
Estágio de produção gráfica e acompanhamento de distribuição de folhetos em pontos de venda. 
Fechamento de arquivos para impressão, visitas a gráficas de médio e grande porte em Belo Horizonte.   

FORMAÇÃO ACADÊMCICA 

JULHO 2009 

GRADUAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ESPM - RJ 

HABILIDADES 

 Inglês fluente 

 Espanhol intermediário 

 Pacote Office  

 Adobe Photoshop 

 Adobe Illustrator 

 Adobe Indesign 

 Pro atividade 

 Sentimento de dono 

 Foco em resultado 

 Compromisso e dedicação 

 Facilidade em aprender e ensinar 

 Liderança e gestão de pessoas 

CURSOS 

 Photoshop – Manipulação e retoque digital (ESPM – RJ) 

 Web Design (S.O.S Computadores - BH) 

 
ATIVIDADES EXTRAS 

 2 anos de experiência na Austrália  

 Atuação como Host em casas noturnas (Austrália) 
 


