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Resumo
Trabalho na indústria de design há 2 anos onde venho conectando aprendizados que formam minha experiência como
Designer multidisciplinar. Atualmente, estou trabalhando como Designer de Produto na Qconcursos, criando uma
experiência flexível, consistente e simples.

contato@guilhermevital.com.br

Experiência

behance.net/guilhermevital

PRODUCT DESIGNER

Fev/2019 - atualmente

Qconcursos
linkedin.com/in/guilherme-vital/

Habilidades
Proatividade
Organização

O Qconcursos é uma plataforma de estudo online para concursos públicos,
onde sou responsável por projetar funcionalidades e planejar a experiência
do usuário do zero. Isso significa conduzir pesquisas para alinhar o escopo do
design, dar suporte no processo de pesquisa em estreita colaboração com o
gerente de produto e desenvolvedores, esboçar conceitos iniciais, desenhar
wireframes, testar as ideias, criar soluções visuais e interativas.
Principais conquistas:

Colaboração
Resiliência
Autonomia
Pensamento crítico

Cursos
HELLO DESIGN THINKING
IDEO . Maio de 2020

•
•

•
•

Fui responsável pela experiência dos alunos no aplicativo, onde conseguimos
subir a nota na Play Store de 3,4 para 4,4;
Fui responsável por projetar o ambiente de simulados, planejando a experiência
do usuário, criando conceitos e soluções que melhoraram a experiência de uso
dos alunos;
Fui responsável por projetar o novo ambiente de prática de questões;
Projetei a interface do usuário e layouts da funcionalidade Estudo Dirigido, que
permite que os alunos estudem as aulas das matérias e assuntos do edital de
um concurso.
Abr/2018 - Jan/2019

UI DESIGNER
DR Studio

UX RESEARCH - ONLINE (AO VIVO)
Product Arena . Maio de 2020

Responsável pela pesquisa e desenvolvimento de soluções de interface para
sites, landing pages, aplicativos e web apps para diferentes tipos de produtos.

Educação

Competências

FACULDADE SENAC RIO

Product Discovery

Atomic Design

Graduação Tecnológica em Design

UX Research

Mobile Design

Gráfico . Jun/2015 - Jul/2017

Planejamento, execução e análise de
pesquisas quantitativas e qualitativas

Conhecimento básico em
HTML e CSS

