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RESUMO ___ 

Sou Carioca, graduado em Comunicação Social - Publicidade e apaixonado por Comunicação e 
Tecnologia. 

Trabalhei em algumas empresas de comunicação (Páginas Amarelas + uma agência de 
publicidade e design + um grande jornal carioca) e desenvolvi alguns projetos voluntários (Oficina 
de criação de roteiro e vídeo, jornais impressos locais, fotografia de produtos e um site vitrine de 
produtos). 

Ao longo dos anos, acumulei experiências em liderança de equipes, gestão de projetos, análise de 
riscos operacionais e de infraestrutura, gestão e revisões de processos e gestão de problemas para 
mitigar riscos, falhas e crises. 

Desde 2019, eu sou editor freelancer de um blog, utilizando a plataforma Webflow desde o início 
do projeto. Eu também escrevo artigos para o blog e sinto-me muito bem nos processos criativos 
da escrita e no desenvolvimento de ideias. 

Procuro estar sempre pronto para enfrentar as dificuldades, aprender e buscar o progresso 
constantemente, a fim de entregar bons resultados. 

 

Skills & Tools  

 Análise da experiência do usuário (UX) 

 Análise de riscos operacionais e de 
infraestrutura 

 Análise e planejamento de mudanças 
físicas de uma empresa 

 Análise e revisão de processos 

 Blogs – criação e gestão 

 Cloud Computing 

 Comunicação Interna (produtos e 
serviços) 

 Comunicação interpessoal 

 Criação e construção de sites 

 Desenvolvimento Web no-code 

 Edição de Imagens 

 Edição de vídeos 

 Edição digital de produtos impressos 

 Endomarketing 

 Ética no trabalho 

 Fotografia de produtos 

 Gerenciamento de projetos 

 Gestão de problemas para mitigação de 
riscos, falhas e crises 

 Gestão de recursos 

 Gestão de TI 

 HTML & CSS 

 Liderança de equipes 

 Mind Mapping 

 Otimização de mecanismos de pesquisa 
(SEO) 

 Produção de anúncios e peças para redes 
sociais 

 Produção e edição de conteúdo digital 

 Realização de treinamentos 

 Redação Criativa (anúncios, artigos e 
roteiros de vídeos) 

 Redação técnica de documentos 

 SQL basic 

 Suporte técnico 

 Tolerância ao estresse 

 
 

 Admin. de Google Suite 

 Admin. de Microsoft Suite 

 Adobe Indesign e Photoshop 

 Audacity (áudios) 

 Coreldraw 

 Figma 

 Wondershare Filmora 11 (edição de 
vídeos) 

 Google Analytics 

 Google Search Console 

 Inkscape (equiv. ao Illustrator) 

 Trello 

 Webflow 
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Experiência Profissional relevante  

Redator criativo, Editor e produtor de conteúdos, Webflow Developer, 
Construtor de Sites e Analista de SEO/UX 
Freelancer – Home Office (2018 – presente), Rio de Janeiro 

 Análise da experiência dos usuários (UX) 

 Arquitetura de informações 

 Criação e construção de websites 

 Criação e produção de conteúdo de Blog e Site de negócios (usando ferramenta Webflow – 
Plataforma no code)  

 Desenvolvimento Web no-code 

 Edição de Imagens 

 Edição de vídeos 

 Fotografia de produtos 

 Mind Mapping 

 Otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) 

 Posts em redes sociais 

 Produção de anúncios e peças para redes sociais 

 Projetos responsivos (para desktops, tablets e mobiles)  

 Redação criativa (anúncios, artigos e roteiros para vídeos) 

 Redação técnica 

 

Gerência de TI 
Jornal O DIA e Meia Hora (1995 – 2018), Rio de Janeiro 

 Gerência de TI (Maio 2016 - Julho 2018) 

 Coordenador de Infraestrutura e Suporte de TI (Abril 2013 – Maio 2016) 

 Analista de TI (Outubro 1995 – Abril 2013) 

 Administração de Segurança de Dados 

 Análise de riscos operacionais e de infraestrutura 

 Análise e planejamento de mudanças físicas da empresa 

 Análise e revisão de processos 

 Arquitetura de informações 

 Cloud Computing 

 Comunicação interpessoal 

 Gerenciamento de Projetos 

 Gestão de equipes (infraestrutura, sistemas e desenvolvimento) 

 Gestão de licenças de softwares, compras e contratos de serviços de TI 

 Gestão de problemas para mitigação de riscos, falhas e crises 

 Gestão de recursos 

 Liderança e Gestão de TI  

 Planejamento estratégico anual  

 Planejamento, criação e administração dos sites do grupo O DIA 

 Redação técnica de documentos 

 Treinamentos 
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Administração de Tecnologia 
Dia Design Ltda. (Agência de design e publicidade) (1990 – 1995), Rio de Janeiro 

 Administração de TI 

 Edição de Imagens 

 Edição digital para conteúdo impresso (livros e revistas) 

 Treinamentos 
 

Produtor e Subeditor de jornal interno da empresa 
Editora Páginas Amarelas (1989 – 1990), Rio de Janeiro 

 Comunicação interna 

 Edição digital para conteúdo impresso 

 Endomarketing 

 Pesquisas editoriais 
 

Educação  

Bacharelado em Comunicação Social – Publicidade 
FACHA – Faculdades Integradas Hélio Alonso (2003) 

 

Certificados  

EF Set Score C1 Advanced 
EF Standard English Test (Fevereiro 2022) 

 

Foundations of User Experience (UX) Design 
Google (Novembro 2021) 

 

Idiomas  

 Português (Nativo)  

 Inglês (Avançado)  

 Francês (Básico)  

 Espanhol (Básico) 

 

Cursos Extracurriculares  

 Basic Project Management  

 Database Administration Microsoft SQL  

 Desktop Publishing (InDesign, CorelDraw, Photoshop, Acrobat)  

 Fundamentos de análise de dados  

 ITIL v3 Foundation  

 Organização e Métodos (FGV)  

 Video editing (Avid Liquid Pro)  

 Web Design (Dreamweaver) 
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Projetos  

'O Caminho do Universo' (Blog) 
Freelancer - Home Office (Set-2019 - Presente) 

 Usando a plataforma no-code Webflow iniciei o projeto deste blog, onde eu sou o editor 
freelancer e também autor de alguns artigos. 

 https://www.ocaminhodouniverso.com/ 

 

'Doces Teresa' (site) 
Freelancer - Home Office (Jun-2004 - Presente) 

 Desenvolvimento e administração de uma vitrine virtual de produtos para os doces finos de 
chocolate 

 https://www.docesteresa.com.br/ 

 

Lives semanais para levar conforto espiritual e emocional 
Projetos pessoais (Abr-2020 - Dez-2021) 

 Minha esposa e Eu realizamos uma reunião semanal online (Live) durante vários meses da 
Pandemia. 

 Trocamos experiências, oferecemos orientações, oramos e vibramos pelo bem comum.  

 Apresentamos vários temas, que estimulavam a reflexão e a participação de todos. 

 

Oficina de Criação 
Projetos pessoais (Jan-2008 - Fev-2008) 

 Eu criei e realizei uma oficina de criação para adolescentes, durante as férias escolares. 

 Expliquei os conceitos de criação, roteiro, atuação e filmagem. 

 O roteiro foi criado coletivamente e estava relacionado ao tema 'Bullying na Escola'. 

 Após filmagens, dublagens e edição, produzimos um vídeo de curta metragem. 

 

Vida de Cachorro 
Projetos pessoais (Jan-2002 - Fev-2002) 

 Para aproveitar as férias escolares, idealizei um trabalho externo com meus filhos, onde 
iríamos andar pelo bairro fotografando vários tipos de cachorros, que moravam pela rua ou 
em casas. 

 O objetivo era mostrar como cada um vivia e comparar com as nossas dálmatas.  

 O resultado foi uma apresentação Powerpoint, onde cada página tinha uma foto e uma 
legenda.  

 
 

Trabalhos Voluntários  

Palestras educativas 
FEFA - 'Fraternidade Espírita Francisco de Assis' (Jun-2018 - Dez-2019) 

 Realizei uma vez por semana palestras educativas para os visitantes da FEFA, antes deles 
serem atendidos naquele local. 
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Jornal da AMABA 
Associação de Moradores do Bairro Adriana - AMABA (Fev-2008 - Nov-2009) 

 Projeto de remodelagem do jornal da AMABA (Campo Grande). 

 Criei um novo design, novo logo, produzi os textos e fotos publicadas, a edição e diagramação 
com Indesign do novo jornal. 

 

Jornal dos Acólitos 
'Paróquia da Sagrada Familia' (Jan-1994 - Dez-1995) 

 Ajudei a transformar um jornal feito com fotocópias em edições diagramadas com Adobe 
Indesign e impressas em uma gráfica.  

 Participei do planejamento, criação do logo, edição e diagramação de cada edição. 


