
Educação 

UNICEP - Centro Universitário Central Paulista

São Carlos, SP - Brasil  |  02/2012 - 06/2015 

Bacharel, Publicidade e Propaganda 

Academy of Art University

San Francisco, CA - United States  |  02/2016 - 06/2018 

Master of Arts, Graphic Design & Digital Media

Especialidades

Adobe CC  |  Sketch  |  InVision | Webflow 

Fotografia Digital | HTML5/CSS Básico 

Animação Básico | Edição de Video Básico

Objetivo

Estou à procura de uma posição na área de Comunicação 

onde possa contribuir com meu conhecimento e habilidades 

de design, estratégia e direção adquiridos. 

Experiências

SCS Global Services 
Emeryville, CA - United States | 05/2018 - Presente 

Graphic Designer & Marketing Support

Visual Design
- Conceituar, projetar e executar uma vasta gama de materiais impressos e digitais 

para campanhas publicitárias e de marketing em formatos e mídias apropriados 

desde a concepção até a conclusão.

- Auxiliar Diretores de Criação na conceituação, criação de estratégias e desen-

volvimento do branding corporativo, mockups de páginas da Web, software interno 

de gestão de auditores e lançamento de novos padrões e certificações.

- Colaborar com o Editor de Vídeo para criar recursos gráficos para produção de 

vídeo e fotografia, tanto interna como ocasionalmente em sede de clientes.

Graphic Design

Jeferson Marcelino
Phone | +1 (858) 291 2296

E-mail | jefymdx@hotmail.com

Website | jefersonmarcelinodesign.com

http://www.jefersonmarcelino.com


Agência FW2 
Porto Ferreira, SP - Brasil  |  10/2013 - 08/2015 

Designer Gráfico Senior

Agência DIV 
Porto Ferreira, SP - Brasil  |  06/2012 - 10/2013 

Designer Gráfico Júnior

Idiomas

Português Nativo |  Inglês Fluente  |  Espanhol Básico 

Design Strategy
- Trabalho em conjunto com Diretores de Criação e Coordenadores de Marketing 

de diferentes departamentos para conceituar metas, incluindo taxa de conversão e 

envolvimento de usuários.

- Garantir que a identidade da marca, o estilo e a voz corporativa sejam executados 

com sucesso em projetos, meios de comunicação, campanhas e outras áreas perti-

nentes.

- Coordenação, distribuição e gerenciamento de projetos usando plataforma JIRA 

(métodos Bug Tracking e Agile Project Management).

- Coordenar juntamente com a equipe de Marketing para garantir que novos con-

ceitos e ideias sejam desenvolvidos e implementados de forma eficaz e em tempo 

hábil.

Digital Marketing & Communications 

- Ajudar a manter o site corporativo baseado na plataforma Drupal, atualizando e 

criando novas páginas, conteúdo, documentos e imagens.

- Desenvolver e implementar todas as atividades de marketing corporativo, incluindo 

recursos para possíveis implantações de estratégias otimizadas de Marketing Digital 

em diferentes plataformas  para o engajamento social e o aumento de tráfego do 

website corporativo.

- Ajudando a gerenciar redes sociais fornecendo insights analíticos de Marketing, 

organizando e publicando conteúdo de mídias social em todos os canais sociais da 

corporação via Hubspot

- Monitoramento e fornecimento de insights analíticos de Marketing, bem como 

atribuição de leads de site via Hubspot para Sugar CRM

Coordenação e trabalho em conjunto com Diretores de Arte, equipe de Designers e 

Desenvolvimento na criação de marcas, materiais impressos e digitais, campanhas 

publicitárias e de marketing, mídias sociais e layout de websites.

Auxiliar Diretores de Arte e membros do time de criação no desenvolvimento de 

marcas, materiais para campanhas publicitárias, administração de mídias sociais e 

mockups de websites.


