Gustavo Ribas Pereira
Solteiro, brasileiro
Tel: (21) 982702942
Email: artistarj@yahoo.com
Site/portfolio: www.gustavoribas.com.br
Objetivo
Desenvolver os conhecimentos de programação visual e ilustração
adquiridos e aprender novas tecnologias para aplicálas na criação de
designs sofisticados, com foco na usabilidade e boa experiência para o
cliente.
Resumo profissional
Sólida experiência em design digital, com ênfase na área de web. Atuação
em empresa de destaque no mercado de entretenimento mobile durante cinco
anos, assim como em várias agências e freelance. Facilidade para trabalhar em
equipe e contribuir para um bom ambiente de trabalho.
Áreas de conhecimento:
Programação visual digital. Utilizo os softwares da Adobe Creative Suite
(Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Fireworks) e Microsoft Office.

Experiência Profissional
Tribo 12 Tecnologia (20122014)
Cargo: Designer Pleno
Criação e desenvolvimento de Websites, Email marketing, imagens
promocionais para Mídias Sociais e Mídia Impressa (cartões de visita, flyers e
banners).

BSI / Doctors Solution (2010)
Cargo: Designer Pleno
Responsável pela criação e desenvolvimento de sites dos clientes e programação
visual da empresa, assim como material para mídia impressa.
Infoweb(2008)
Cargo: Designer / Administrador de conteúdo
Administração do conteúdo dos portais dos clientes da empresa.
nTime Mobile Solutions (atual Movile) (2002  2007)
Cargo: Designer Pleno
Responsável pela criação, desenvolvimento e manutenção de programação
visual em várias mídias: websites, imagens para aplicativos mobile, email
marketing, posters, banners e cartões de visita.
Desenvolvimento dos sites dos produtos da empresa e implantação de diversos
hotsites de produtos para clientes como Vivo, Claro, Oi e Brasil Telecom.
Classic Studio  RJ (2001)
Cargo: Designer
Responsável pela criação, desenvolvimento e manutenção de sites.
Virtual Software (2001)
Cargo: Designer (trainee)
Participação nos projetos da área de Web da empresa.

Formação acadêmica
Formação Webdesigner
Instituto Infnet (2000)
Graduação em Artes Plásticas  Pintura

Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992  1997)

Cursos
Adobe Flash: Actionscript (24h)
Instituto Infnet (Novembro de 2008)
Webstandards, Tableless, CSS e Acessibilidade (24h)
Instituto Infnet (Dezembro de 2007)

Idiomas
Inglês avançado.

