Vinicius Oliveira

Diretor de arte e desenvolvedor front-end

Contato

Perfil

Portfólio online

Auto-didata, estou sempre procurando e aprendendo coisas novas,
principalmente através de novos desafios, proporcionando o crescimento
profissional. Vejo a pró-atividade e criatividade como principais pontos para o

E-mail

desenvolvimento e valorizo a troca de experiências e informações no

mail@viniciusoliveira.com.br

trabalho em equipe. Outras caracteristicas que gostaria de destacar seriam:

Celular

responsabilidade, organização e comprometimento.

+55 21 98497-0007

Experiência Profissional

Formação

Panzer » Diretor de Arte / Desenvolvedor front-end - 2007 / 2017

UFRJ 2005 / 2007 - matrícula trancada

Criação e desenvolvimento de websites estáticos, em flash e dinâmicos (CMS);

Arquitetura e Urbanismo

ilustração e finalização de mockups digitais 3d; criação de identidades visuais e

SENAC 2003 / 2004

papelaria; tratamento, manipulação e recorte de imagens; criação de mídias gráficas

Curso de Editoração Eletrônica

e digitais; atendimento ao cliente; gerenciamento de projetos. Destaques para
criação da nova identidade visual da CADEG; gerência e desenvolvimento do site da
Technos e da agência Binder; e criação, desenvolvimento e gerência dos projetos do
site e intranet da PASA (Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale).

Storm Informática » Web Designer - 2006 / 2007
Criação e desenvolvimento de websites estáticos e em flash; criação de identidades
visuais. Destaque para o desenvolvimento do site da loja Maria Filó coleção de
outono/inverno e primavera/verão.

Caetanos Publicidade » Designer Gráfico - 2004 / 2005
Criação, direção e finalização de anúncios semanais para jornais e revistas; outdoors,
letreiros, totens, programação visual e papelaria. Destaque para a programação
visual da loja Honda Narita.

SENAC 2003 / 2004
Curso de Web Design

Curso de Desenho 1999 / 2000
Desenho intermediário e aerógrafo

Edição de videos

Edição de fotos

Fotografia

Branding

Identidade Visual

Ilustração

Design gráfico

Web desing

Redes sociais

SEO

Wordpress*

Joomla*

PHP/MySQL

AS2/AS3

JS/jQuery

CSS

HTML

Lightroom

3D Max

Premiere

After effects

Flash

Indesign

Illustrator

Coreldraw

Photoshop

Softwares e Habilidades

*Criação/edição de temas e edição/manipulação de componentes e plugins.

viniciusoliveira.com.br

