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Weslen Martins

Design uma escolha para a vida
Itaquera - São Paulo, SP

Formado no curso de Design Gráfico e cursando pós em Gestão de Projetos. Já trabalho na área
profissionalmente há mais de oito anos, com foco no desenvolvimento web. Em paralelo a isto, venho
estudando diversos temas do design, como por exemplo, tenho um imenso interesse em me aperfeiçoar em
tipografia, a construção de uma letra é algo incrível! 
Sempre busco me ocupar lendo textos sobre design.

+informações

 9 anos de experiência
 possui carteira de motorista

entre em contato com weslen

Telefone para contato: 11 99327.8166 / E-mail: info@weslenmartins.com.br

compartilhe

Experiências

Praxys Produtora Web

Junho 2009 . Janeiro 2016

Web Designer

Responsável pelo planejamento e desenvolvimento de todos os recursos visuais, front-end e atuando
junto com a equipe de programadores para a entrega dos projetos visando os melhores padrões do
mercado.

Liderei o processo de mudança de filosofia e migração dos projetos que usavam um CMS antiquado
para Wordpress e lojas virtuais utilizando Open Cart. 

Experiência com Sites, Lojas Virtuais, Newsletters, Intranets, Wordpress e Web Responsiva.

Projetos para: Ajinomoto, Telefonica, Daiichi Sankyo, Porto Seguro, Vulcabras, CiaGroup e Ingresso.com

3litros Produtora Digital

Agosto 2010 . Julho 2013

Web Designer

file:///weslenmartins.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://trampos.co/weslenmartins
http://twitter.com/share?text=Weslen: Design uma escolha para a vida&url=http://trampos.co/weslenmartins
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://trampos.co/weslenmartins&title=Weslen: Design uma escolha para a vida&summary=Formado no curso de Design Gr�fico e cursando p�s em Gest�o de Projetos. J� trabalho na �rea profissionalmente h� mais de oito anos, com foco no desenvolvimento web. Em paralelo a isto, venho estudando diversos temas do design, como por exemplo, tenho um imenso interesse em me aperfei�oar em tipografia, a constru��o de uma letra � algo incr�vel! 
Sempre busco me ocupar lendo textos sobre design.&source=http://trampos.co/weslenmartins
mailto:?body=http://trampos.co/weslenmartins&subject=Weslen: Design uma escolha para a vida


Educações

Universidade Cruzeiro do Sul

2016 . 2017 - cursando

Pós-graduação . Gestão de Projetos

Universidade Cruzeiro do Sul

2013 . 2015

Tecnólogo . Design Gráfico

Matriz Curricular aborda de forma ampla campos importantes do design como
Tipografia, Sinalizações, Embalagens, Marketing, Psicologia das cores, Desenho
Técnico e Fotografia.

Microcamp

2007 . 2008

. Web Design & Web Developer

Curso focado em práticas para desenvolvimento de soluções web, fundamentos
de usabilidade, Front-end e noções básicas de programação.
Treinamento de softwares específicos.

Idioma

Inglês

. básico

Habilidades

Web Design

Design Gráfico

Front-end

Photoshop

SEO

Wordpress

HTML5

UI

Adobe XD

UX

Links

https://www.weslenmartins.com.br/

Weslen Martins Portfólio | Soluções em Design

Portfólio aqui busco reunir os meus melhores trabalhos. Conheça melhor projetos que realizei e conheça
um pouco mais sobre mim.
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