
Janeiro de 2018.

Regina Rodrigues Menezes | 28 anos, brasileira, designer

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL

FORMAÇÃO 
ACADÊMICA

• Pós-graduada em Direção de Arte em Comunicação   |   Centro Universitário Belas Artes de 
São Paulo   |   Ago. 2016 • Dez. 2017 
• Bacharel em Design com habilitação em Comunicação Visual e ênfase em Marketing   
ESPM-SP   |   Jan. 2008 • Dez. 2011

CURSOS
EXTRAS

PRINCIPAIS
QUALIFICAÇÕES

• Marketing Digital   |  15h  |   Belas Artes   |   São Paulo-SP   |   Set. 2015

• Motion Graphics   |  102h  |   Escola Melies   |   São Paulo-SP   |    Mar. • Jul. 2015

• Estudo do Movimento para Animação e Ilustração   |   SESC   |   São Paulo-SP   |   Mar. 2015

• Transformação em Gestão de Pessoas   |  30h  |   ESPM   |   São Paulo-SP   |   Nov. 2014

• Atendimento em Agências de Design   |  9h  |   ESPM   |   São Paulo-SP   |   Jul. 2010

• WebDesign   |  124h  |   Center Cursos   |   Ribeirão Preto-SP   |   2005

• Desenho de História em Quadrinhos   |   Bauhaus   |   Ribeirão Preto-SP   |   2003

BANCO VOTORANTIM   |   Fev. 2016 • Atual
Assistente Sênior de Design Gráfico
Principais responsabilidades: Criação, desenvolvimento, edição e atualização de peças de 
comunicação on e offline para campanhas internas e externas atendendo às necessidades das 
àreas de negócios do Banco. Responsável também por propor novas ferramentas e/ou 
processos que otimizem, agilizem e aperfeiçoem o trabalho e o relacionamento da área de 
criação com seus clientes internos.

SALAD CREATIONS BRASIL   |   Jul. 2015 • Jan. 2016
Analista de Marketing com foco em criação/design
Principais responsabilidades: Criação, direção de arte e finalização da campanha semestral 
primavera-verão 2015/16. Planejamento de campanhas de marketing digital com foco em 
melhorias na presença digital da empresa. Acompanhamento e orientação de agência na 
criação das campanhas e conteúdos para redes sociais. Contato com fornecedores para 
solicitação de orçamentos e acompanhamento de produção e entrega dos materiais. 
Atendimento à franqueados quanto à solicitação de materiais para ações de marketing.  

VOLLUP   |   Set. 2012 • Jun. 2014
Assistente de Arte/ Designer  Gráfico Júnior
Principais responsabilidades: Ajustes, criação e produção de materias para campanhas 
digitais (sites, email marketing, banners, conteúdo para redes sociais) e impressos. Principal 
responsável pelos projetos de motion graphics.

VOLLUP   |   Jun. 2014 • Jun.2015
Designer Gráfico Pleno
Principais responsabilidades: Gestão do fluxo de jobs para equipe, contato com cliente 
(nacional e internacional), propostas de novas ideias para campanhas, produção de
materiais impressos e digitais; planejamento e gestão de social media.

•   Fund. Dorina Nowill
      VOLUNTÁRIA
      Ago. 2010 à Ago. 2012

•   “Dia de Sonho”/ Projeto Sonhar Acordado
      VOLUNTÁRIA
      Anos 2008 e 2009

IDIOMAS

ATIVIDADES 
VOLUNTÁRIAS

•   Inglês
      Avançado

•   Espanhol
      Básico

LEMONADETV   |  Ago. 2011 • Set. 2012
Assistente de Arte 
Principais responsabilidades: Criação e desenvolvimento de layout e motion graphics para 
conteúdo audiovisual.

ESPM-SP   |   Ago. 2010 • Dez. 2010
Estagiária de Criação no Depto. de Comunicação com o Mercado 
Principais responsabilidades: Auxílio à dupla de criação no desenvolvimento de peças gráficas 
online e offline para a empresa, eventos e entidades institucionais.

ESPM-SP   |   Ago. 2009 • Fev. 2010
Estagiária de Criação no Depto. Central de Cases 
Principais responsabilidades: Criação e desenvolvimento de peças gráficas e campanhas para a 
divulgação do departamento e diagramação de conteúdo acadêmico.

Promo ESPM-SP   |   Ago. 2008 • Jan. 2009
Estagiária de Direção de Arte na “Empresa Júnior” PromoESPM 
Principais responsabilidades: Criação de materiais de comunicação offline como mala diretas e 
campanhas impressas para ONG’s e empresas associadas.   

PRINCIPAIS
QUALIFICAÇÕES

• Criação, desenvolvimento e finalização de arquivos de comunicação visual online e offline;

• Criação de layouts, motion graphics e roteiro para conteúdo audiovisual;

• Planejamento, gestão e definição/criação de conteúdo e artes para social media;

• Domínio avançado dos softwares Illustrator e Photoshop; intermediário de After Effects, 
Premiere, InDesign, Dreamweaver e Animate; e básico de Cinema 4D, Final Cut e Audition;

• Experiência em produção de publicações digitais (e-pubs) no software InDesign;

• Conhecimento intermediário de edição de vídeo;

• Conhecimento básico em HTML, ActionScript e Wordpress;


