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Publicitário
Formado em Publicidade, Propaganda e Marketing, com experiência em mídia impressa e
mídia digital, técnico em informática, professor, instrutor e palestrante.

Conhecimento Técnico
MÍDIA IMPRESSA - Jornal, revista, livro, anúncio, folder, panfleto, arte, design e mais
Conhecimento avançado e experiência em criação, diagramação e “saída” para todo tipo de material gráfico, em pequena ou grande escala.

MÍDIA DIGITAL - Internet, blog, site, e-commerce (comércio eletrônico / loja virtual e
rede / mídia social)
Conhecimento avançado e experiência em produção de conteúdo (texto, imagem, áudio e vídeo)
para internet e técnicas de otimização: “SEO - Search Engine Optimization” (otimização de conteúdo para mecanismos de busca). material gráfico, em pequena ou grande escala.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA - Hardware, redes e software
Conhecimento avançado e experiência na área de montagem, manutenção e assistência técnica
de hardware, redes e software.

INSTRUTOR, PROFESSOR E PALESTRANTE - Oficina, workshop, curso, aula e palestra
Conhecimento avançado e experiência na área de montagem, manutenção e assistência técnica
de hardware, redes e software.

Experiência Profissional
Mad Projects/ Bauru - Proprietário
Em 2016, criei a produtora de conteúdos para internet, com foco em vídeo.

Rei Magno Distribuidora de Ferramentas, Maquinas e Equipamentos / Bauru - Webdesigner
Em 2014, trabalhei como webdesigner no site e canais do Mercado Livre, dessa empresa.

Blog ACERVO PUBLICITÁRIO / Bauru - Editor-Chefe de Conteúdo e Mídia
Em 2013, fiz parte da equipe que compunha o blog.

Revista “TERRA DO TUDO” / Bauru - Publicitário e Gestor de Mídia
Em 2012, fiz parte da equipe do projeto de criação e lançamento da revista.

Oficinas Culturais do Estado de São Paulo / Bauru - Instrutor
Em 2012, desenvolvi um projeto utilizando as “ferramentas” disponíveis na internet para projetos
na área da cultura, dando aulas na “Oficina Cultural de Bauru” e na “Oficina Cultural de Reginópolis”.

Cia. de Artes - Celeiro da Arte / Bauru - Divulgador
Em 2011, realizai um trabalho voluntário de divulgação pela web, através de mídias sociais e de
criação de ações em busca de recursos e incentivo ao grupo cultural responsável pela companhia
de teatro, liderado por Madê Corrêa.

FIB / Bauru - Professor
Em 2011, realizai um trabalho voluntário de divulgação pela web, através de mídias sociais e de
criação de ações em busca de recursos e incentivo ao grupo cultural responsável pela companhia
de teatro, liderado por Madê Corrêa.

EDUSC / USC / Bauru - Diagramador Freelancer
De 2010 a 2011, trabalhei, como diagramador freelencer, em projetos de livros da editora de livros
da Universidade do Sagrado Coração, a EDUSC.

AVALOM DIGITAL - Fábrica de Livros / Bauru - Técnico em informática, diagramador, designer
e webdesigner
De 2008 a 2015, trabalhei em parceria com a gráfica, fazendo trabalhos na área de informática e,
mais especificamente, na área de diagramação, design e webdesign, posteriormente.

Rede de Supermercados Confiança / Bauru - Recebedor
De 2008 a 2009, fui promovido a Recebedor, cuidando da conferência, entrada, saída e transferência de produtos para as unidades e entreas unidades do supermercado.

Rede de Supermercados Confiança / Bauru - Fiscal no Departamento de Prevenção e Perdas
De 2005 a 2007, Participei de programas de melhoria em perdas, quebra, 5S, fiscalização e orientação de clientes internos e externos.

UNIPRO / Bauru - Professor
Em 2006, ministrei cursos de capacitação profissional, módulos - hardware e rede.

3Way Informática / Bauru - Proprietário
De 2004 a 2005, abri uma empresa de assistência técnica e manutenção de produtos e equipamentos de informática.

Yupii Brinquedos / Bauru - Publicitário freelancer
De 2003 a 2005, criei e produzi impressos, folders e spots para rádio para algumas campanhas e
promoções durante o ano e para o Dia das Crianças e Natal, específicamente

Escolas de Informática / Bauru - Professor de Informática
De 2000 a 2003, dei aulas particulares e em escolas de informática sobre Web Design, edição de
textos, edição de imagens e animação para web com programas do pacote Office, Oorel Draw,
Adobe Photoshop e Macromedia Flash, entre outros.

StarNet Internet Service Provider / Bauru - Técnico de atendimento
EM 1999, ajudei a aperfeiçoar e implantar o programa de Help Desk e atendimento externo ao
usuário do PROVEDOR DE INTERNET como técnico interno e, posteriormente, externo, em instalação, suporte, configuração e treinamento para o usuário final.

DATA MAX Computação / Marília - Promotor de vendas
De 1996 a 1998, fiz convênios e parcerias aumentando a quantidade de alunos.

Departamento de Comunicação Social da UNIMAR / Marília - Monitor no laboratório de informática
De 1995 a 1997, fiz parte da equipe de monitores que controlava a freqüência e o desempenho dos
alunos, no laboratório de informática da Universidade de Marília - UNIMAR.

Loja STEP JEANS / Marília - Gestor de vendas e operações
De 1993 a 1996, atuei na administração do fluxo de clientes e colaboradores.

Formação
Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade, Propaganda e Marketing
Formado em 1997 pela UNIMAR - Universidade de Marília.

FORMAÇÃO ACADÊMICA e TÉCNICA, CURSOS, WORKSHOPS e OFICINAS
Trabalhos e informações complementares sobre minha formação, bem como a versão online deste
currículo, utilize os links abaixo, ou utilize seu aplicativo leitor de QrCode para ver os links diretamente em seu smartphone.

ATRAVÉS DESTAS IMAGENS ABAIXO, COM QUALQUER APLICATIVO DE SEU CELULAR
QUE LÊ “QR-CODE”, VOCÊ PODERÁ VER MEU CURRÍCULO E MEU PORTFOLIO

Este é o QrCode do Currículo online
e corresponde ao link abaixo:

Este é o QrCode do Portfolio online
e corresponde ao link abaixo:

guimadocs.000webhostapp.com/curriculo/

guimadocs.000webhostapp.com/portfolio/

