DOUGLAS Souza
Dedicado, curioso, perfeccionista, criativo
 Vila Curuçá - São Paulo, São Paulo
procurando por: tempo integral, meio período, freela

Instrutor em computação gráfica e artista 3d Free
lance.
Certificado Autodesk em 3dsmax, MudBox e Adobe.
Certificação: Associate Professional Autodesk
3dsMax.
Técnico em Computação Gráfica UNICID Universidade da Cidade de São Paulo.
Sou apaixonado por artes gráficas desde 2000,
adoro jogos digitais e filmes de animação 3d.
Trabalho no momento como Freelancer em criação
de artes digitais

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

entre em contato com douglas
11 953517039
skype: dogadesigner
email: dogaweb@gmail.com
site: dogaweb.com.br

experiência

educações

bradesco prime

unicid-universidade da cidade de são paulo

Fevereiro 2008 . Outubro 2013

Técnico . Computação gráfica

Designer
Trabalhava como designer de apresentações em PPT, Ilustrador
e modelador 3d

saga - escola de artes, games e animação.

2014 . 2015

2010 . 2012

Avançado . LEVELS
Curso voltados para desnv. de games
Estudos de arte conceitual tradicional,Pintura digital, Escultura,
modelagem 3d, animação e programação com os blocos de códigos da
Unreal

idiomas

prêmio

inglês . pré-intermediário

adobe awards . Julho de 2006
Sites reconhecidos por design inovador e funcional

espanhol . pré-intermediário
português . nativo ou fluente

habilidades

links

Photoshop

http://www.dogaweb.com.br/

        

DWD - Dogaweb Design&Solutions

Identidade Visual

atuando desde o ano de 2000 na área de computação gráfica, elaborei

       

Tratamento de Imagens

diversos trabalhos ao longo destes anos, trabalhos diversos em
computação gráfica nas áreas de publicidade, comunicação visual,
editorial, cinema e games. Especializado na construção de logotipos,
personagens 3d, animação, tratamento de imagens, desenvolvimento

        

Criação

https://www.facebook.com/dogawebsolutions

       

Dogaweb Design&Solutions | Facebook

Branding

Dogaweb Design&Solutions. 73 curtidas. Criamos a identidade visual de
sua empresa com uma imagem marcante e inesquecível.

     

Criação de Layouts
        

Diagramação
      

https://www.pinterest.com/dogaweb/

Dogaweb Solutions (dogaweb) on Pinterest
Dogaweb Solutions | Vivo da arte, e dedico toda minha vida por ela...

http://dogaweb/cgsociety.org

Direção de Arte

CGSociety

      

Porfolio

Arte finalização
       

Brainstorm
      

Relacionamento
        

Coordenação de Equipes
    

After Effects
      

YouTube
      

Publicidade Online
    

https://www.instagram.com/dogaweb/

Brasil (@dogaweb) • Instagram photos and
videos
213 Followers, 395 Following, 54 Posts - See Instagram photos and
videos from Brasil (@dogaweb)

PowerPoint
      

3dsMax
        

Blender
      

escultura clay
       

Mudbox
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