
 

Yuri Brah 
Criativo com 10 anos de experiência em criação de imagens, comunicações e 
engajamento;  

Rua Luiz Oscar de Carvalho, 75 
Florianópolis, SC 
brahyuri@gmail.com 

EXPERIÊNCIA 

18° Congresso Mundial IUAES, Florianópolis, SC — Estágio 
em Comunicações 
Julho-2017  - Julho-2018 

- Composição, revisão e edição de conteúdos diários, textos e imagens, 
para a área de notícias do site e para as redes sociais, resultando em 3000 
inscrições/94 países 
- Desenvolvimento da Newsletter quinzenal para mailing list iniciado 
com 3.000 contatos e fechado em 5.800 contatos 
- Estruturação e organização do site 
- Responsabilidades de apoio ao secretariado 

Ilha Rendada, Florianópolis, SC — Fotógrafo Documental 
Agosto-2014  - Abril-2016 

- Documentação fotográfica das atividades diárias do Projeto Ilha 
Rendada, destinado ao ensino de empreendedorismo às mulheres 
rendeiras de Florianópolis 
- Gestão de conteúdo nas redes sociais do projeto 
- Resultou em exposição individual por 1 mês no Palácio Cruz&Souza 

Jump - Gestão de Marcas e representação comercial em 
Santa Catarina, Florianópolis, SC — Estágio em 
Comunicações 
Agosto-2014  - Julho-2015 

- Produção de conteúdo e engajamento para Redes Sociais, texto, imagem 
e relacionamentos 
- Produção de e-mail marketing e desenvolvimento de estratégias de 
alcance 

FORMAÇÃO 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC 
Bacharel em Ciências Sociais (2021) 

UNIVALI, Florianópolis, SC  
Tecnólogo em Fotografia (2010/incompleto) 

 

COMPETÊNCIAS 

Fotografia - Avançado 
(Photoshop - Avançado; 
Lightroom - Intermediário; 
Corel Draw - Vetorização, 
Básico/InDesign - Básico). 

Redação - Avançado (SEO - 
Intermediário; Inglês - 
Intermediário; Espanhol - 
Básico) . 

Produção de Conteúdo - 
Intermediário (Texto, 
Imagem, GIF’s, Audiovisuais, 
Pesquisa, Roteiro, Gestão de 
Relacionamentos, Facebook 
Ads, Instagram Ads, 
Estratégias de Venda). 

 

ALCANCES 

Prêmio Movimento Hotspot 
(2014) - Selecionado Regional 
para criativos em Fotografia  

Exposição Ilha Rendada 
(2016) -  Relato fotográfico e 
textual das experiências do 
projeto de ensino. 

DieciDez Fotografi Brasiliani 
(2009) Exposição coletiva em 
Napoli, São Paulo e interior de 
São Paulo (convidado)  

 



 

 


