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Livya Oliveira

DESIGNER
Goiânia, GO

  https://trampos.co/liiiiivya

 

Me chamo Livya Oliveira, brasileira, designer e ilustradora. Tenho trabalhado na área de design a mais de 6
anos e nesse tempo, tive o prazer de prestar serviços para grandes agencias e clientes de todo o mundo. No
momento estou me especializando no Japão. Minha proposta é, desenvolver estratégica e criativamente, as
melhores soluções para os meus projetos e serviços.

EXPERIÊNCIAS

02.2012

DESIGNER & CONSULTORIA
Freelancer

02.2015 - 09.2015

(7 meses)

DIRETORA DE ARTE
Ocean Publicidade

02.2014 - 01.2015

(11 meses)

DESIGNER
LIC Lourenço Construtora

02.2011 - 08.2013

(2 anos e 6 meses)

DIAGRAMADORA
Jornal Diario da Manhã

EDUCAÇÕES

2011 - 2014

file:///liiiiivya.pdf
https://trampos.co/liiiiivya


Faculdade de Tecnologia Senac Goiás
Superior, Design Grafico

Skillshare
Calligraphy Strokes, Tattoo Strong Lines

MIS - Museu de Imagem e Som
Curso livre, Artes

Manifestações artísticas ocorridas desde a Pré-história até a Arte Contemporânea.

IDIOMAS

Português
nativo ou fluente

Inglês
intermediário

Espanhol
básico

Japonês
básico

HABILIDADES

Briefing

Instagram

Social Media

Pacote Adobe

Identidade Visual

Criação



Branding

Arte finalização

Brainstorm

Direção de Arte

Design Thinking

Windows

Mac OS X

Usabilidade

Pacote Office

LINK

Behance
https://www.behance.net/livs

PROCURANDO POR

FREELA

 

COMPARTILHE ESTE PERFIL

ENTRE EM CONTATO COM LIVYA

Sinta-se livre entrar em contato pelo email: livyadeoliveira@gmail.com -- If you are interested in
contacting me for freelance work or anything else feel free to email me: livyadeoliveira@gmail.com
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