Tiago dos Reis Rodrigues
tiagodosreisrodrigues@gmail.com – (47) 9973 1628
R. José Maximiliano de Andrade, 440 – Gravatá, Navegantes – SC
26 anos – Casado

Resumo 10 anos de experiência em Joinville, em busca de emprego na
região de Navegantes, Itajaí e Balneário.
Criatividade, inovação;
Facilidade de comunicação com equipe e clientes;
Facilidade em produção visual e textual;
Inglês avançado e fluente;
Experiência em gestão de projetos, webdesign, design em
publicidade e propaganda para clientes de todos os tamanhos;
Conhecimento em pacote Office (e Google Drive e similares), pacote
Adobe (incluindo InDesign e Premiere), HTML e CSS, Wordpress,
Joomla, e ferramentas de marketing em redes sociais (HootSuite,
Adwords, administração de páginas no Facebook).

Experiência Gerente de Projetos – Joinvix Serviços de Internet

joinvix.com.br – Joinville/SC
2015 – Atualmente
Contratado inicialmente para efetuar ajustes em Wordpress e CSS em
sites de clientes, e treinar clientes no painel do Wordpress.
Posteriormente promovido para assistente de gestão de projetos.
Em contato direto com clientes, desenvolvedores e administrativo.

Sócio – Arsenal Jogos
arsenaljogos.com.br – Joinville/SC
2013 – 2016
Abriu negócio no ramo de varejo de livros, brinquedos e jogos de
tabuleiro. Funções administrativas, de atendimento, compras e
relações com fornecedores. Partipação e promoção de eventos
relacionados à nivel nacional.

Designer Gráfico – ByBR Tecnologia
bybr.com.br – Joinville/SC
2012 – 2013
Responsável pelo desenvolvimento gráfico de portais para grandes
clientes de nível nacional. Auxiliar ao programador em Wordpress.

Analista de Mídia Social – Bali Hai
balihai.com.br – Joinville/SC
2010 – 2011
Responsável por toda a presença digital da casa de eventos Soul
Club, tendo desenvolvido o novo layout e interface para o site,
desenvolvendo os gráficos para todas as formas depromoção digital
(banners, avatares, e‐flyers), gerenciando o disparo de e‐mails,
atualizando asmídias sociais e desenvolvendo as promoções junto ao
departamento de marketing.

Estagiário de Design Gráfico – Infinnity Agência de Publicidade
infinnity.com.br – Joinville/SC
2010
Designer de web e impresso, responsável por toda a estrutura gráfica
de diversos clientes.Websites, tablóides, cartões de visita, tratamento
fotográfico e outros.

Web Designer Interno – FDC Franquias
http://www.fabricadichocolate.com.br/ – Joinville/SC
2009
Webdesigner e webdeveloper, trabalhando com designer e equipe
de marketing no desenvolvimento dos sites das diversas franquias da
empresa.

Projetista de Móveis – Digital Home Store
Joinville/SC
2008
Projetista de móveis (racks e painéis para home‐theaters). Utilização
dos programas Sketchup,ProMob e AutoCAD; renderização
foto‐realista e técnica.

Estagiário de Recadastramento Imobiliário
– Prefeitura Municipal de Joinville
Joinville/SC
2008
Cadastrador imobiliário (em contato direto com o cidadão em sua
residência), posteriormente promovido à trabalho interno de
Geoprocessamento, utilizando software de desenho técnico para
registro da urbanização do município.
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Formação Bacharel em Design – Programação Visual

UNIVILLE, Joinville - SC
2008 - 2012
Técnico em Design de Interiores
Instituto Brasileiro de Design de Interiores, Joinville - SC
2008 - Trancado
Outros cursos •

•
•

•

•

Outras •
experiências
•

“Design de Interfaces” entre outros workshops,
no N Design 2010, em Curitiba, RS;
“Técnicas de Ilustração” entre outros workshops,
no R Design Sul 2009, em Santa Maria, RS;
“Tipocracia: Estado Tipográfico”,
(curso de Tipografia e desenho de letras),
na Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE);
“História em Quadrinhos e Arte Seqüencial”
na Sociedade Cultura Artística (SCAR)
de Jaraguá do Sul, SC;
“Teoria Musical e Percussão”
no Conservatório de Belas Artes de Joinville, SC;
Um ano como professor voluntário de Inglês, Português e
Matemática para alunos do Ensino Público na comunidade
Jardim Paraíso em Joinville.
Realização, como freelancer, de vários trabalhos gráficos,
aplicativos, websites e revisões de texto.
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