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DIEGO DE SOUSA ALENCAR
WEBDESIGNER  ·  PROGRAMADOR WEB

DESIGNER GRÁFICO  ·  MOTION DESIGNER
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PERFIL

Interesses

Tenho experiência na criação de sites, sistemas 
web, peças digitais e gráficas, identidades, 
ilustrações, e animação e criação de elementos 
para vídeos. Sou um pouco autodidata e gosto 
de aventurar em novos meios para me expressar.

Webdesign é minha paixão e foi o que me abriu 
as portas para o design em geral e possibilitou 
expandir meus conhecimentos, aumentando 
assim a minha paixão.

Gosto de desafios e de aprender com isso para 
melhorar o meu potencial como designer 
e programador.

· UI/UX

· Ilustração

· Iconografia

· Motion Design

· Identidades Visuais

· Tipografia

Newbie Médio Expert

Photoshop

Illustrator

InDesign

After Effects

Premiere

Audition

HTML/HTML5

CSS/CSS3

PHP

WordPress

JavaScript

jQuery

MySQL

Pacote Office

HABILIDADES

EXPERIÊNCIA

7Art Marketing Integrado
Designer Júnior e programador HTML/CSS

2007
-

2010

· Criação de websites: wireframe, layout, programação front-end

· Desenvolvimento de peças gráficas

· Criação de logos

· Desenvolvimento de animações em Flash (ActionScript 2.0), como 
banners de publicidade e elementos para sites

2010
-

Atual

Suagencia Serviços e Comunicação
Designer Pleno

· Criação de websites responsivos: wireframe, layout, programação 
front-end e back-end (sites em WordPress e sites com gerenciador feito 
do zero)

· Desenvolvimento de materiais de marketing: email marketing e 
newsletters, banners de publicidade em HTML5/CSS3

· Desenvolvimento de peças gráficas variadas e diagramação

· Criação de identidades visuais: logo, manual de identidade, modelos, 
mockups

· Criação de vídeos: design de personagens e animação; elementos visuais 
como lower thirds, transições, etc; efeitos simples; cortes básicos de 
cenas e tratamento de cores simples; edição de sons

EDUCAÇÃO

SKILL Inglês e Espanhol
Inglês Básico e Intermediário

2005
-

2009

Cedaspy
Pacote Office, Corel Draw 11, Dreamweaver e HTML básico

2006
-

2007

Universidade Paulista
Tecnólogo em Comunicação para Web

2007
-

2008

SENAC
Flash 8: ActionScript básico e intermediário

2007

Udemy
Cinema4D (cursando)

2019

IMPACTA
MySQL2009
PHP2009
After Effects2010

2006 E.E. Prof. Andronico de Mello
Ensino Médio
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