Rafael Silva
Quem sou!
 Itaquera - São Paulo, SP
procurando por: tempo integral, meio período,
freela

Sou Graduado em Design Gráfico pela universidade
Sant’Anna e além disso, cursei filosofia pela
universidade Mackenzie.
Exerci a função de Diretor de Arte na Agencia
E2MKT e D!ONE Marketing assim como na
Importadora de Produtos LED LinkLED, Gerente de
e-commerce e artes na loja virtual drlux.com.br e
Designer edit

+informações
 8 anos de experiência
 possui carteira de motorista
 disponível para relocação
 disponível para viagens

Sou Pai da Bia e do PH e escrevo sobre isso no
blog: www.rafaelsilva.com.br/soupai/
entre em contato com rafael
Celular: 11 98771-7520 (whastapp)
E-mail: rafael@rafaelsilva.com.br
Site: www.rafaelsilva.com.br

experiências

educações

grupo strick e mooh tech

centro universitário sant´anna 2008 . 2009

Janeiro 2018 - atual

. Designer Grafico

Scrum Master - Criação
Responsável pela criação e coordenação do time de designers,
planejamento, execução de projetos inbound e outbound,
apresentação e atendimento junto ao cliente baseado na
metodologia de Scrum.

d!one marketing e design

Novembro 2016 . Janeiro 2018

Diretor de Criação
Responsável pela criação e coordenação da equipe de designers
e programadores, planejamento, execução de projetos inbound e
outbound, apresentação e atendimento junto ao cliente.

agencia e2 marketing

Agosto 2015 . Abril 2016

Diretor de Arte e criação

universidade presbiteriana mackenzie

Bacharelado . Filosofia
(trancado no 6 semestre).

comschool 2015 . 2015

. Gerente de e-commerce e marketing digital
goobec (google) 2015 . 2015

. Curso google completo

Responsável pela criação e coordenação da equipe de designers
e programadores, planejamento, execução de projetos inbound e
outbound, apresentação e atendimento junto ao cliente.

drlux.com.br

Março 2013 . Agosto 2015

Gerente de E-commerce e Artes
Principais atividades: Responsável pelo perfeito funcionamento
da loja virtual baseada no cms magento; Pela criação e
divulgação online da empresa; Gerenciamento de anúncios
adwords; Criação de embalagens, catálogos, newsletter e
identidade visual.

www.rafaelsilva.com.br

Agosto 2007 . Maio 2012

Designer freelance
Desenvolvimento de web sites, criação de identidade visual, e
projetos gráficos para diversas micro e pequenas empresas.

revista investvida

Junho 2012 . Fevereiro 2013

Diretor de Arte Junior
Principais atividades: Criação de arte de anúncios e capa,
diagramação de texto da versão impressa da revista. Criação,
envio e gerenciamento de newsletter.

drastosa s/a indústrias têxteis

Outubro 1998 . Julho 2007

Assistente de Planejamento/Arte
Foi meu primeiro emprego aos 15 anos, entrei como Office Boy,
fui promovido para a área de T.I. aos 17 anos e tive mais uma
promoção dentro da área até ser convidado pelo diretor da
empresa para ser assistente de planejamento e arte. Em 2007
solicitei para ser desligado da empresa para realizar novos
desafios, e ter a oportunidade de trabalhar com web.

idiomas
espanhol . básico
inglês . básico

habilidades
Photoshop
        

Identificação de problemas
       

Illustrator
       

Briefing
      

InDesign
     

Comunicação Escrita
      

Wordpress
       

Comunicação Verbal
       

Magento
      

Negócios
    

HTML5 e Css3
       

Coordenação de Prazos
      

Criação
        

Condução de Reuniões
       

Acompanhamento dos Projetos
       

Gestão de Clientes
      

Trabalho em equipe
        

Bom relacionamento
        

links
http://www.drlux.com.br/

Loja Virtual Magento
Planejamento de conteúdo e marketing online, Ações em redes sociais,
manual de identidade visual.

http://www.akkiatacadista.com.br/

Site Institucional - Akkí Atacadista
Site para a rede de atacadista Akkí
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