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Rogério Morais

Diretor de Arte, Designer, 3D art
Indaiatuba, SP

procurando por: tempo integral, meio período

Há anos atuo na área criação e produção em editoras e agências de publicidade, desenvolvendo trabalhos
de promoção, propaganda e editorial, online e impressos para diversos segmentos empresariais.

+informações

 20 anos de experiência
 possui carteira de motorista
 disponível para relocação
 disponível para viagens

entre em contato com rogério

rogercorp@gmail.com

compartilhe

Experiências

Insight Company

Maio 2016 . Abril 2017

Designer de Apresentação Freelance

Desenvolvimento visual gráfico e funcional de apresentações usadas em cursos e treinamentos
ministrados pela empresa.

StarTrade

Agosto 2014 . Novembro 2015

Diretor de Arte

Direção de Arte para Campanhas do Assaí Atacadista. Criação de Layout para tabloides, anúncios,
cartazes, outdoors e outros materiais promocionais. Desenvolvimento de Identidade Visual e ilustrações
vetoriais. Orientação e apoio a designers

Cenofoco
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Novembro 2013 . Agosto 2014

Designer 3D

Desenvolvimento de produtos e projetos mobiliários para buffets, lojas, stands e eventos.
Responsável por criar e decidir formas, materiais, cores e identidades visual para os projetos
desenvolvidos

Assuntos Criativos

Julho 2009 - atual

Blogueiro

Criador e coordenação do blog Assuntos Criativos, voltado totalmente a comunicação, design e
criatividade

House Press Editora e Propaganda

Agosto 2006 . Fevereiro 2012

Diagramador Jornal e Revista

Desenvolvimento de marca, revistas corporativas e campanhas publicitárias.
Ilustração 3D, infográficos, logos e material promocional

Motta Comunicações

Maio 2003 . Novembro 2005

Diretor de Arte

Criação de capas, layouts e coordenação da Revista Hotelaria Profissional; criação de folders e anúncios
para Sulina Seguradora, Jornal dos Corretoes de Seguros (JCS) e Revista Interior Paulista.

Upgraph - Engenharia Gráfica e Com. Ltda.

Agosto 2003 . Maio 2004

Instrutor de Informática

Lições de Corel DRAW, Illustrator, FreeHand, Photoshop, InDesign e Quark X-Press

Publicidade Archote

Janeiro 2002 . Junho 2002

Diretor de Arte (estágio)

Criação de Capas para a Revista Secovi, anúncios de revistas e jornais, folhetos promocionais, malas-
direta, perfil institucional. Me aperfeiçoei em criação em dupla, e trabalhos em equipe com colegas de
criação

Editora Market Books do Brasil Ltda

Maio 2000 . Setembro 2001



Diagramador

Criação de lay-outs e diagramação de livros; criação de capas, anúncios para varejo. Divulgação de
livros, Banners para feiras. Além da coordenação de equipe de criação e produção

Notas e Notícias

Agosto 1998 . Abril 2000

Editor de arte

Trabalhos de diagramação, criação de anúncios, capas e ilustrações da revista Festas Infantis, além da
criação da primeira versão do site da Revista Festas Infantis

Educações

Universidade Presbiteriana MACKENZIE

1998 . 2002

Bacharelado . Publicidade, Propaganda & Criação

Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica

1991 . 1995

Técnico . Técnico em Artes gráficas com Habilitação em Produção Visual

Idioma

Inglês

. pré-intermediário

Habilidades

Photoshop

Illustrator

InDesign

3D Max

Sony Vegas

V-Ray

Final Cut Pro

Adobe Premiere

Corel Draw

Modo 3D

Design de Apresentação

Links

be.net/rogercorp

Behance
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http://r-portfolio.blogspot.com.br/

Outros trabalhos

http://kawek.net/rogercorp

Design 3D
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