Renato Montoro
Motion Design, VFX e 3D
 Alto de Pinheiros - sao paulo, SP
procurando por: tempo integral, freela

Estou no mercado Criativo e Motion Design a 10

+informações

anos.
Hoje trabalho com Digital Composer e motion
Graphics

 possui carteira de motorista

 10 anos de experiência
 disponível para relocação
 disponível para viagens

entre em contato com renato
Telefone: 11 9813-20400
E-mail: renato@designrm.com.br

experiências

educação

grupo rai

universidade paulista 2009 . 2010

Fevereiro 2018 - atual

incompleto . Audiovisual

Motion Graphic Designer
quanta post

Julho 2017 . Fevereiro 2018

Digital Composer e Motion Graphics
Trabalho especificamente com Nuke em Composições de cenas
do cinema Nacional e Internacional.

six post - produtora

Janeiro 2015 . Julho 2017

Artista 3D e Motion Graphics
Trabalho com desenvolvimento de projetos gráficos.
Principais funções como Motion design e 3d para animação de
personagem. Fizemos diversos trabalhos com produtoras, um
dos principais foi o Programa do Tom Cavalcante para emissora
Multshow, Trabalhos para agencia Repense e entre outros
projetos bem interessantes.

nft – núcleo de formação

Maio 2012 . Julho 2017

Professor
Professor de Motion, 3d e Pós Produção

blue okapi

Março 2016 . Janeiro 2017

Motion Graphic Designer
Fiz alguns trabalhos para essa Agencia de Publicidade Francesa
como Motion Design. Os trabalhos são todos como freelancer.

speed style

Janeiro 2010 . Maio 2013

Diretor de Arte, Motion e Editor
Minha principal função era cuidar da Home da empresa, trabalhar
em todas as peças gráficas, orçamentos e eventos. Coordenava
uma equipe de 3 pessoas.
Eventos: salão das duas rodas, Yamaha Motocycle e etc.

zunga filmes - freelancer

Fevereiro 2009 . Maio 2011

Motion Graphic Designer
Fiz diversos freelas como motion design. Os principais trabalhos
foi vídeos para editora abril e a Rádio CBN.

produtora cine - freelancer

Julho 2009 . Julho 2009

Auxiliar de Edição
Comercial da Margarina Supremo como editor de áudio. Como
freelancer.

cria cuerva

Janeiro 2015 . Dezembro 2015

Edição de vídeo
Diversas edições para grupo Contax

neuron filmes

Maio 2007 . Fevereiro 2010

Assistente de Arte e Motion Design
Comecei como design gráfico e mudei de setor para area de
vídeo , trabalhando com captação, edição de vídeo e motion
design. Desenvolvemos principalmente trabalhos para Casa das
Alianças como comercias que eram veiculados em emissoras de
televisão.

idiomas
inglês . pré-intermediário
espanhol . básico

habilidades
Motion Graphics
         

After Effects
         

toon boom
     

Cinema 4D
       

Nuke
         

Photoshop
         

Direção de Arte
      

Arte finalização
         

Pós Produção
       

Roteiro para Vídeo
    

Condução de Reuniões
    

Briefing
    

Digital Composer
       

Visual Effects
        

links
https://vimeo.com/renatomontoro

Renato Montoro on Vimeo
Em terra de gigante o tamanho da salada faz diferença.

https://dribbble.com/renatomontoro

Trabalhos Autorais
Trabalhos feitos nas horas vagas
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