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Perfil

Skills e qualificações

Experiência Profissional

Sou UX Designer/Product Designer e por enquanto, moro no Rio de Janeiro. A possibilidade de melhorar a vida de 
alguém, que seja só um pouquinho, com meu trabalho via design é um dos maiores motivadores.



Minhas experiências passadas envolveram traduzir os desejos e vontades das pessoas em produtos que 
estivessem de acordo com o que precisavam e levo isso comigo, sempre. Considero a comunicação clara e 
honesta como uma das melhores formas de consolidar a visão sistêmica em times, afinal fica muito mais fácil se 
todos andarem juntos em direção ao objetivo.

-	Experiência com ferramentas de gestão de times como Miro, Milanote, Trello, Slack, discord

-	Bom conhecimento em ferramentas de design e prototipação como Figma, Adobe XD, Framer, Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator.

-	Experiências com UX Research e documentação de resultados em Miro, Microsoft Excel, Airtable, Marvel.

-	Experiência em metodologias Ágeis (SCRUM, Kanban).

-	Experiência com Design Thinking.

-	Conhecimento básico em métricas e Google Analytics.

-	Experiência com métodos do UX Design e pesquisa: entrevistas, surveys, personas, jornadas de usuário, business 
model canvas, testes de usabilidade, avaliação heurística de websites e apps, wireframes, arquitetura de 
informação, fluxo de usuário, prototipação de baixa, média e alta fidelidade.

-	Conhecimento em técnicas de facilitação de workshops para ideação de soluções e tomada de decisão.

-	Experiência em estruturação e construção de peças de design gráficos ou digitais.

-	Facilidade em comunicação interpessoal, trabalho de equipe, foco em identificação e compreensão de 
problemas e adaptabilidade a contextos variados.


NADI - UX Designer - set/2021 (atual) - Voluntariado
 Trabalhar com augestão

 Construir o redesign do site: análise heurística, wireframing, prototipação, validaçã

 Realizar pesquisa primária (questionários, entrevistas) e secundária (desk research) sobre o tem

 Validar as opções junto aos stakeholders

Autônomo - Fotógrafo Fev/2008 – Mai/2019

 Comunicar decisões criativas e praticar a escuta ativa, entendendo os desejos do cliente

 Dirigir equipes de criação e modelos

 Colaborar com times criativos diversos (maquiadoras, diretores de arte, estilistas, etc

 Fotografar  em contextos dinâmicos (eventos, festas, aniversários, shows, etc

 Edição e manipulação de imagens para entrega



Cursos complementares

Idiomas

Certificados

 Pesquisa Etnográfica e Análise de Contexto para UX – Udemy


Ministrado por Amyris Fernandez

 The Simple Way to Conduct a UX Audit - Udemy


Ministrado por Joe Natoli

 Design Rules: Principles & practices for Great UI - Udemy


Ministrado por Joe Natoli

 Desk Research para UX - Udemy


Ministrado por Amyris Fernandez

 Inglês intermediário/avançado

UX Design – DIGITAL HOUSE BRASIL


     


Google UX Design Certificate – via Coursera


Início: Julho 2021 / Conclusão: Novembro 2021


Desenvolvimento de produto - Método Ágil (SCRUM).


Design thinking, double diamond (desk research, entrevistas, questionários, técnicas de ideação, wireframe, protótipos 

em alta) 


Início: Fevereiro 2021 / Conclusão: Julho 2021


Desenvolvimento de três produtos, utilizando a metodologia Design Thinking. (desk research, entrevistas, questionários, 

técnicas de ideação, wireframe, protótipos).



Galeria Dom Quixote - Estoque -  Fev/2006

 Auxilio na melhoria e implantação de ecommerce

 Fotografar obras de arte (pinturas, gravuras e esculturas)

 Catalogar e organizar estoque, utilizando planilhas em Excel, para otimização de processos internos

 Auxiliar na importação/exportação de obras de arte

 Organizar e relacionar obras de arte para leilões.

 Montagem de exposições de obra de arte.

 Produção de peças gráficas como flyers, folhetos, livros, banners.



