Nathália Gomes
Designer e Ilustradora
 Paraíso - São Paulo, SP
procurando por: tempo integral, freela

Ilustradora e designer há 6 anos, já trabalhei como

+informações

diretora de arte para diversas marcas como: Bayer,
Suvinil, Whiskas, Sanofi, entre outros. Meu trabalho
é construir uma comunicação visual forte e
consistente para as marcas, projetando conteúdo
criativo para mídias sociais em parceria com
planejadores, redatores e analistas de dados.
Experiência com motion design, digital, peças off,
etc.

 6 anos de experiência

entre em contato com nathália
nathaliagsart@gmail.com

 disponível para viagens

experiências

educações

sa365

centro universitário estácio radial de são paulo - estácio uniradial

Junho 2018 . Julho 2019

2015 . 2018

Diretora de arte
Direção de arte para pautas criativas, criação de apresentação
de/para clientes, customização de canais sociais, etc.

ambra gaming

Tecnólogo . Design Gráfico
universidade federal do rio de janeiro 2007 . 2014

Bacharelado . Artes Plásticas

Dezembro 2017 . Maio 2018

Designer
Designer, ilustradora e animadora de jogos 2D em uma empresa

redzero 2011 . 2012

Curso livre . Formação Computação Gráfica

multinacional. Participo de todo o processo criativo, desde a
concepção até a finalização do jogo.

sa365

Outubro 2015 . Dezembro 2017

Assistente de Arte
Execução de pautas criativas, criação de apresentação de/para
clientes, customização de canais sociais, etc. Focada na mídia
social, procura se envolver com a marca para buscar melhores
comunicações.

pressexpress

Fevereiro 2015 . Maio 2015

Arte-Finalista
Criação de diversos tipos de materiais como cartões de visita,
banners, folders, convites e etc, bem como processo de criação
de identidade visual de pequenas empresas. E fechamento de
arquivos para impressão offset e digital.

quality digital

Julho 2012 . Dezembro 2012

Arte-Finalista
Confecção de artes para qualquer material gráfico e fechamento
de arquivo para impressão.

idiomas
inglês . pré-intermediário
francês . pré-intermediário
Wizard

harvard university 2017 . 2017

Curso livre . The High Art of Photographic
Advertising
Online learning provided by Harvard Library.

habilidades
Photoshop
         

Illustrator
      

Desenho
         

Mesa digitalizadora (tablet)
         

InDesign
      

Lightroom
      

Criação de Imagens
         

Pacote Office
      

Edição de Imagem
         

Design Gráfico
         

After Effects
    

Adobe Premiere
    

link
https://nathaliagomes.com/

Nathalia Gomes
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