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Lucas de Araujo Ribeiro

DESIGNER GRÁFICO JUNIOR
Vila Bela Flor - Mogi das Cruzes, SP

  https://trampos.co/laraujodesigner

 

Sou um jovem dedicado que em meio a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, se jogou com total
dedicação, no mundo da comunicação visual, atendendo clientes que vão, desde pequenos negócios locais a
empresas de médio porte, conquistando ambos com minha responsabilidade e qualidade em meus
trabalhos.

EXPERIÊNCIAS

02.2015

(8 anos e 3 meses)

atual

FREELANCER
Autônomo

Durante meu período na empresa anterior tive a introdução a comunicação visual e logo após comecei
estudos através de vídeo aulas até atingir um nível aceitável no mercado, ingressando como designer
gráfico autodidata, apesar da falta de formação, sempre atingi bons resultados em meus trabalhos e
projetos desenvolvidos, sempre através de muita pesquisa, dedicação a auto-avaliação rígida!

02.2014 - 12.2015

(1 ano e 10 meses)

AUX SERVIÇOS GERAIS
Plásticos Itaqua

Desempenhei atividades braçais da área de produção e logo após fui re-alocado para a operação de
maquinários de reciclagem de materiais plásticos, após um breve período fui escalado para treinar
outro funcionário para tal função e fui promovido para aux. de escritório devido minhas habilidades em
computação, lá desenvolvi as habilidades do pacote office e tive uma introdução a comunicação visual
quando fui proposto a criar o layout de um site para a empresa, desde então venho me aprofundando
na área de design, as funções braçais desempenhadas me serviram de grande motivação de
responsabilidade e determinação.

DESIGNER GRÁFICO
EDJ IND GRAFICA LTDA

Atuo como designer de estampas, e pré impressor
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EDUCAÇÕES

2012 - 2015

Maria Elisa De Azevedo Cintra
Ensino médio, Ensino médio

2017

cursando

Profº Caio Vinicius Designer gráfico
Design Gráfico, Curso Design de logotipos

2018 - 2020

cursando

Saga - Escola de Artes, Games e Animação.
Técnico, Start 2.0

IDIOMA

Inglês
básico

PRÊMIO

11.2016

Curso Design de /logotipos
Conquistei uma vaga no curso Design de logotipos, através da participação em um desafio proposto por
em um outro curso, o desafio consistia em desenvolver um logotipo para uma empresa de advocacia,
participei e fiquei entre os melhores colocados ganhando assim a bolsa para o curso, o projeto em
questão está disponível em meu portfólio. Link: https://www.behance.net/gallery/45896201/HHH-
Advocacia

HABILIDADES

Social Ads

Social Media

Facebook Ads

Photoshop



Identidade Visual

Branding

Tratamento de Imagens

Arte finalização

Mídia

Brainstorm

Criação

Illustrator

Windows

Pacote Adobe

Direção de Arte

LINKS

Behance
https://www.behance.net/laraujodesigner

Link para meu portfólio no maior site de portfólios do mundo, lá publiquei alguns projetos aprovados por
clientes e projetos com fins de estudo que tiveram resultado agradável

Lucas Araujo Designer - Página inicial | Facebook
https://www.facebook.com/lucasaraujodesigner/

Lucas Araujo Designer. 591 curtidas. Designer gráfico, freelancer, foco em identidade visual e social
media

 

COMPARTILHE ESTE PERFIL
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