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qualificações

1/2

Designer Gráfico especializado em audiovisual. Experiência com
produção de comunicação audiovisual corporativa, gestão de equipes, motion
graphics, produção audiovisual, sinalização, projeto gráfico e webdesign.
Interesse por branding, tipografia e fotografia. Conhecimento de manutenção
e montagem de computadores PC e Mac.

formação acadêmica bacharelado

Cinema e audiovisual - IACS/UFF, 2009
monografia: Audiovisual acadêmico de divulgação científica.
Desenho Industrial, design gráfico e projeto de produto - ESDI/UERJ, 2003
monografia: Panorama geológico da cidade do Rio de Janeiro.

experiência profissional

Designer Audiovisual Freelancer out/2014 - atual
Produzindo, gravando e editando vídeos com câmera DSLR própria.
pablorossi.tv.br
Apoio Rio Broadcasting nov/2013 - atual
Operador de câmera freelancer. Em coberturas de shows,
conferências e palestras e um documentário sobre esportes radicais.
Equipamentos Panasonic AG-HPX 370 e Black Magik BMCC - EL 2,5K.
http://177.71.183.210/apoiorio/public_html/
Multinforma, sistemas multimídia de informação out/2012 - atual
Assistente de design. Reformulação do site, preparação de propostas,
finalização de projetos de sinalização industrial e desenvolvimento de vídeos.
www.multinforma.com.br
Fantasia, Handarbeitschmuck mai - set/2012 e jun - ago/2014
Artesão assistente e vendedor. Produção de bijouterias manufaturadas
no Brasil e venda no varejo em mercados medievais durante o verão na
Alemanha, atendendo público, organizando mostruário e auxiliando na
logística de montagem e desmontagem de stand e translado rodoviário.
www.fantasiaschmuck.wordpress.com
ImagineAgeTV, comunicação corporativa jan/2007 - jan/2012
Designer audiovisual. Gestor de TV corporatica na Solví SA (holding de
engenharia ambiental), em São Paulo, e na Ampla (distribuidora de energia
elétrica), em Niterói. Diretor e editor de vídeo com ênfase em motiongraphics.
Produção de gravações, design de manuais internos e seleção de funcionários.
www.imagineagetv.com
Diretoria de Informática/UERJ mai/2004 - mai/2005
Webdesigner. Projeto e execução de websites em HTML e CSS.
Infostrata, geoprocessamento (subsidiária Vale) mar - dez/2003
Processador de imagens aerofotogramétricas com software Photoshop.
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cursos

UX design até sair sangue com João Faraco (Templo, 5h, 2013)
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Cartografia temática com o professor Günter Biste da
HfG Schwabish Gmünd (ESDI, 20h, 2003)
Design de informação e mídias integradas
com o professor Gui Bonsiepe (ESDI, 80h, 2003)
idiomas gradação de 1 a 5

português (5) - língua nativa, boa escrita
espanhol (4) - 7 anos de estudos no ensino fundamental e médio
inglês (3) - 2 anos e meio de estudos, leitura diária na internet
alemão (2) - certificado nível B1.1 (ICG Niterói), desde nov/2011.

vivência internacional

Alemanha (2012 e 2014). Duas viagens de 3 meses cada, participando de
feiras e mercados medievais, vendendo bijouterias.
Portugal e Espanha (2012). Turismo, duas semanas, em Lisboa e Andaluzia.
Chile (2012). Turismo, duas semanas, em Santiago e San Pedro de Atacama.

outros

Aprovação em concurso público - Web Designer
(Multirio - Prefeitura do Rio de Janeiro, 2009)
Pixel Show, conferência e feira de arte e design (São Paulo, 2008 e 2009)
Editor de vídeo em projeto apoio ao ensino de química
bolsista sob orientação da professora Elianne Ivo (UFF, 2008)
Fronteira Analógica e Digital workshop sobre imagem digital
oficineiro em Encontros de estudantes de design (5 eventos)
Materiais e processos gráficos I
monitor sob orientação do professor Rodolfo Capeto (ESDI, 2002)
Biblioteca da Escola Superior de Desenho Industrial/UERJ
bolsista sob orientação da bibliotecária Norma Peclat (ESDI, 2000)

softwares gradação de 1 a 5

Illustrator (4)
Photoshop (4)
In Design (3)
CorelDraw (3)
After Effects (3)
Premiere (3)
Fire Works (2)
Dream Weaver (2)
Word (2)
Excel (1)

Niterói, 28 de abril de 2015

