
Designer Gráco Freelancer

Atualmente exerço atividade home ofce como freelancer, 

mediante artes para impressão e digital: e-books, sites,

landing pages, criativos (posts), stories animados, banners,

edição de vídeos, apresentações, apostilas, catálogos, yers, 

vinhetas, animações promocionais em after effectse e

videoscribe, gestão de campanhas face/insta ads.

Arte Finalista

Estamparia Sheik - 10 meses

01/09/2018 a 21/06/2019

Arte Finalista

Gráca Suhett e Marques - 2 anos e 3 meses

14/10/2014 a 10/01/2017

Tive experiência de curto prazo em outra estamparia

Continuar atuante no mercado. Atender as demandas com presteza e colaborar com empenho. Além de, mediante aplicação no serviço, desenvolver-me 
enquanto prossional de design.

celso7620@gmail.com

behance.net/target7620 ( Portfólio )

Informações Pessoais:

Nome: Celso Vieira da Rocha Neto

End.: Rua Camapuã, 64 - Santa Rita - Nova Iguaçu

Data de Nascimento: 22/06/1990

Estado Civil: Solteiro

Escolaridade: Ensino médio completo

Tel. 21 98325-3332

Objetivos:

Experiência Prossional:

- Ótimo portfólio e diagramação

- Tenho nota máxima no site de freelancers em que atuo, além de

  diversos depoimentos positivos e recomendações, o qual pode ser conferido 

  neste link:  

- Por ter trabalhado em gráca, além de ter experiência com criação, também 

  tenho conhecimento de produção gráca e adequado preparo dos arquivos

  para impressão

- Destreza em digitação, utilização de tipograa, harmonia de cores,

  arquitetura da informação, proporção áurea e boas práticas de programação visual

- Excelente português

- Tenho assinatura em banco de imagens e vetores - trabalho com recursos Premium e

   imagens em alta resolução

- Já z projetos para prossionais de uma série de áreas, entre medicina, direito, 

  engenharia, nutrição, psicologia, contabilidade, estética, marketing e comercial

- Mantenho rotina de estudos diária de ao menos 5 horas líquidas

- Meu computador foi projetado para atuar em serviços grácos, de modo que tenho

  ótima estrutura para o serviço home ofce. Ademais, somando-se web cam

Informações Adicionais

Softwares e linguagens:
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2017
Inglês
3 anos - Skill 

2012 a 2015
Computação gráca
 2 anos e meio - Seven

2010
Operação de empilhadeira
1 semana - SENAI

2009
Conguração e cabeamento de redes
3 meses - Microrio 

2008
Montagem, manutenção e conguração de micros
6 meses - Microrio 

2008
Web design
3 meses - Microrio 

2007
Informática
1 ano - Microrio 

Cursos na pandemia

2021 - Cursando graduação em marketing digital

2021 - Totalizei mais de 10 cursinhos livres correlatos

às atividades, concluídos pelos sites da domestika e 

crehana

 

2020 - Wordpress e elementor

Linha do Tempo:

2022
Canva e Trello

2022
Retorno ao estudo da lingua inglesa
Plural Idiomas

2021
Criativos Pro (banners e stories animados em after effects)
Hotmart

2012
Digitação


