Fernando Paulino
DESENVOLVEDOR WEB FRONT-END
Vale dos Eucaliptos - Guararema, SP
 https://trampos.co/fernandopaulino

Há mais de 5 anos trabalho com desenvolvimento web e tenho uma grande
admiração por interfaces feitas com capricho. Considero indispensável a
organização e a atenção aos pequenos detalhes (no final, são eles que
diferenciam o excelente do mediano) e ter como referência trabalhos de
bom gosto, afinal, o produto do nosso trabalho é um grande extrat

EXPERIÊNCIAS
11.2012 - 03.2016
(3 anos e 4 meses)

DESENVOLVEDOR WEB
Evve Comunicação
Entre 2012 e 2016 adquiri minhas primeiras experiências profissionais práticas. Fiz
desde o desenvolvimento front-end até a criação de anúncios para jornal.

04.2016
(2 anos e 7 meses)
atual

DESENVOLVEDOR WEB FRONT-END
Company Conferi
Atualmente, sou responsável pelo desenvolvimento de interfaces e usabilidade no site
da empresa. Faço desde a otimização em buscas, Adwords e Redes Sociais, até o
processo de criação de novas funcionalidades e serviços.

EDUCAÇÕES
2012 - 2013

Hello Cursos
Web Design

2014 - 2014

Easy Comp
Essencial, Publicidade e Marketing
Noções essenciais da Publicidade e do Marketing. Estratégias mais utilizadas,
princípios de compreensão e exemplos práticos, assim como a criação de campanhas
e peças fictícias.

2018 - 2018

Alura
Carreira Front-end

IDIOMAS

Inglês
intermediário

Português
nativo ou fluente

HABILIDADES

Comunicação Escrita


Identificação de problemas


Desenvolvimento Web


Design de Interface


Desenvolvimento de Interface


Social Media


Marketing Digital


Redação Publicitária

LINKS

Portfólio Behance
https://www.behance.net/fernandopaulino

Lá você encontra meus principais trabalhos

@paulinando | Twitter
https://twitter.com/paulinando

Fragmentos de 280 caracteres que podem permitir que você me conheça um pouco
melhor.

Company Conferi - Emprego Atual
https://www.companyconferi.com.br/

Identidade visual e site, incluindo interface e usabilidade na área do cliente e aplicativo.

Site
https://fernandopaulino.com.br/

Meu site, onde você pode encontrar meus trabalhos, meios de contato e ainda ler
alguns textos no meu blog :)
+INFORMAÇÕES
 possui carteira de motorista

ENTRE EM CONTATO COM FERNANDO
Para falar comigo por Whatsapp: +5511
943 611 942 Para falar comigo por e-mail:
contato@fernandopaulino.com.br Tem
Twitter? Por quê não uma DM?
@paulinando
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