Allan Correia de Brito

Brasileiro, 38 anos, casado
Rua Paraná, 13- Jardim Limoeiro
Serra-ES - CEP 29164.040
27 99957.5237 / 3067.5237
eu@allancorreia.com
allancorreia.carbonmade.com

Objetivo
Atuar na área de Direção, Ilustração ou web design.
Perfil Profissional
Designer Gráfico com experiência na concepção de diversas peças gráficas como identidade
visual, cartazes, cartões e folders, anúncios, entre outros e ilustração;
Web Designer, desenvolvimento de websites com CMS, Wordpress;
Formação
Design de Produto · Curso em andamento.
Bacharelado de Administração com Habilitação em Análise de Sistemas · Incompleto.
2º Período · Matrícula atualmente trancada.
2.º Grau Profissionalizante · Técnico Contábil · ESG “Manoel Duarte da Cunha” · 1999.
Formação técnica
Montagem e manutenção de microcomputadores · On Line System Informática
São Mateus-ES
50 horas 10/07/2002 -10/08/2002
Cabeamento Estruturado DCS (Data Cable System) · Furukawa • Digital World
Vitória-ES.
24 horas 07/01/2006 - 14/01/2006
Outros
Carteira Nacional de Habilitação: Categoria AB.
Histórico Profissional
Set/2015 - Out/2016 - Ótima Atacado
Analista de marketing
Gerenciamento de redes sociais, campanhas de vendas, gestão da marca, comunicação visual,
e-mail marketing usando a plataforma MailChimp, materiais impressos como tabloide e
catálogo de produtos.
Out/2013 - Abril/2015 - Ampla Comunicação
Assistente de Arte
Criação, adaptação e finalização de peças impressas e anúncios, outdoor, painéis entre outros,
fechamento de arquivos em pdf, usando o pacote Adobe Creative Suite, conhecimento
avançado dos principais softwares, Photoshop, Illustrator e Indesign.

Abril/2012 - Out/2013 - Prisma Propaganda
Arte finalista
Finalização de peças impressas e anúncios, outdoor, painéis entre outros, fechamento de
arquivos em pdf, usando o pacote Adobe Creative Suite, conhecimento avançado dos
principais softwares, Photoshop, Illustrator e Indesign.
Abr/2010 - Abr/2012 · Freelancer
Designer gráfico e web designer
Concepção de diversas peças gráficas e web.
Ago/2005 - Abr/2010 · Asyst Sudamérica
Analista de Suporte Técnico
As mesmas atividades citadas no período de Set/2002 - Jul/2003.
Jul/2003 - Ago/2005 · Editora Tribuna do Cricaré Ltda
Designer gráfico
Editoração do jornal Tribuna do Cricaré e criação de anúncios.
Set/2002 - Jul/2003 · Infolab Infonorte Informática Ltda
Analista de Suporte Técnico
Referente à prestação de serviços desta a Suzano Papel e Celulose. Unidade Mucuri - BA.
Montagem, manutenção preventiva e corretiva e configuração de computadores e periféricos;
Análise e suporte técnico, local e remoto, a usuários utilizando sistemas operacionais de rede,
pacote de aplicativos MS-Office; Instalação, manutenção e suporte técnico a sistemas
SAP/R3, softwares CAD, softwares de utilização em ambientes fabris; Controle e atualização
de inventários e procedimentos; Logística de suprimentos e equipamentos novos e para
manutenção de terceiros.
Mar/2001 - Set/2002 · Editora Tribuna do Cricaré Ltda
Designer gráfico
Concepção de cartazes, cartões, folders, folhetos e notas fiscais.
Informações Adicionais
Buscando melhoria na capacitação técnica em UX design para de desenvolvimento de websites e
apps, estudo contínuo do Pacote Adobe Creative Suite CC e técnicas de ilustração.
Domínio dos sistemas operacionais, Linux, especificamente Ubuntu, OSx e Windows.

