Germano Ricardi
Programador Full Stack que ama ver linhas de códigos, Deus acima de tudo,
pai de uma princesa e esposo feliz! =)
 Sorriso, MT
procurando por: tempo integral, meio período, freela

Programador autodidata PHP com experiência em
Javascript, CSS3, HTML5, SASS.

+informações
 10 anos de experiência
 possui carteira de motorista

Meu portifólio inclui projetos como sites responsivos,
institucionais, sistema online para recrutamento e
seleção, portais de notícias e integração com meios
de pagamento.
Possuo também experiência com Photoshop,
InDesign, Illustrator, Corel Draw e Adobe XD.

 disponível para viagens

experiências

educação

controlsoft

uninter centro universitário internacional 2008 . 2010

Janeiro 2017 - atual

Superior . Curso Superior de Tecnologia em
Marketing

Analista de Marketing
- Responsável por gerenciar conteúdo do site e redes sociais;
- Auxílio nos eventos da empresa;
- Desenvolvimento de materiais internos (papelaria, revista
institucional e edição de vídeos);
- Elaboração do material de marketing para vendas;
- Realização de pesquisas de satisfação;
- Gerenciamento das campanhas de e-mail marketing;
- Contato com fornecedores;

grupo global

Abril 2014 . Setembro 2014

Analista de Marketing
- Web:
- Implantado site institucional da empresa na plataforma
wordpress e configurado layout personalizado;
- Desenvolvimento do site institucional para o Cartório 2º Ofício
(www.cartoriosorriso.com.br) com sistema para solicitações de
segunda via;
- Integrado consulta on-line por documentos para o Cartório 2º
Ofício;
- Criação de layouts;
- Elaboração de propostas;
- Gerenciamento de postagens em mídias sociais via plataforme
RD Station;
- Designer gráfico:
- Criação de arte:
- Newsletter;
- Assinatura de e-mails;
- Crachás;
- Convites;
- Artes para postagens em mídias sociais;
- Personalização de slides power point;

jornal correio do dia

Outubro 2011 . Março 2014

Coordenador de Diagramação
- Coordenador da equipe responsável pela diagramação;
- Diagramação de cadernos especiais;
- Criação de artes;
- Criação de mídia kits;
- Desenvolvimento do website institucional;
- Desenvolvimento de sistema para entrevistas online;

perfil up

Setembro 2010 . Setembro 2011

Designer Gráfico e Desenvolvedor Web
- Criação de logomarcas para clientes;
- Criação de logomarca para campanha para natal da associação
comercial;
- Elaboração de campanha para vestibular e criação de material
gráfico para divulgação;
- Criação de layouts para sites;
- Criação de banners animados e estáticos;
- Diagramação de revistas e agendas;

GESTÃO E COMUNICAÇÃO
- Sistemas de Informação Gerenciais;
- Comunicação Organizacional;
- Fundamentos de Gestão;
- Comportamento Empreendedor;
GESTÃO MERCADOLÓGICA
- Administração de Marketing;
- Composto Mercadológico;
- Sistema de Informação de Marketing;
- Comportamento do Consumidor;
ESTRATÉGIA E BRANDING
- Administração Estratégica;
- Análise de Vantagem Competitiva;
- Projeto e Des. de Produtos e Serviços;
- Gestão de Marcas e Branding;
MERCADOS ATUAIS
- Marketing de Relacionamento;
- Marketing Social e Ambiental;
- Marketing de Varejo;
- Pesquisa de Mercado;
DISTRIBUIÇÃO E LEGISLAÇÃO
- Logística - Materiais e Armazenamento;
- Canais de Distribuição;
- Ética empresarial;
- Legislação aplicada e Direito do consumidor;
MÍDIAS E PRECIFICAÇÃO
- Marketing Digital e Novas Mídias;
- Análise e tendência de Mercado;
- Contabilidade Financeira;
- Gestão de custos e preços;

egenial soluções para vídeos online e streaming

Janeiro 2009 . Agosto 2010

Programador Web
- Desenvolvimento de site para a faculdade de Chapadão do Sul
- Mato grosso do sul;
- Desenvolvimento de site a Câmara de vereadores de Sorriso Mato Grosso;
- Desenvolvimento de site para a TV Record de Sorriso - Mato
Grosso;
- Recorte de layouts e implementação em Html, Css e Javascript;

idiomas
inglês . pré-intermediário

habilidades
Elaboração de Propostas
       

espanhol . intermediário

Identificação de problemas
      

Briefing
       

Diagramação
         

Designer gráfico
        

PHP
        

Programação Web
        

Web Design
        

Photoshop
       

CSS3
        

SCSS
        

InDesign
        

Illustrator
       

Jquery
        

HTML5
        

Bootstrap
         

Ruby on Rails
    

Git
       

Yii2
        

Landing Pages
         

links
https://www.linkedin.com/in/germanoricardi

LinkedIn
Perfil profissional melhor detalhado.

http://facebook.com/germanomricardi

Facebook
https://mobile.twitter.com/@germanoricardi

Twitter
https://plus.google.com/+germanoricardi

Google+
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