
04/05/2021 Catho

https://www.catho.com.br/index.php/curriculo/imprimir/?cur_id[]=35178638&vag_id=0&usr_id[]=33990195&perfil_id[]=1 1/2

RODOLFO AUGUSTO ALVES RIBEIRO (Currículo -
Profissional) Data da última alteração: 15/04/2021

E-mail: r.algusto19@gmail.com
Perfil do currículo: Profissional
Data de
nascimento: 11/12/1995

Endereço: JOSE PENNA MEDINA, 501 apartamento 504
Bairro: PRAIA DA COSTA
Cidade: Vila Velha - ES
CEP: 29101-320
Telefone
residencial: (27) 996306545

Telefone celular: (11) 981422052

Pretensão salarial

A Combinar

Resumo do Currículo

Sou movido por desafios e novas oportunidades. Tenho trabalhado nos últimos 4 anos como web designer e essa foi de
fato a melhor transformação que fiz em minha vida profissional. Me especializei na criação de sites em wordpress, e
domino bem o desenvolvimento front-end, além de amar prototipar projetos no Adobe XD. Sou mineiro do interior, mas
viajo bastante! rs. Já trabalhei na Acate em Florianópolis-SC, morei também próximo a São José dos Campos-SP, e em
Vitória-ES, onde estou residindo atualmente. Em 2019 tive a oportunidade de fazer uma EuroTrip com amigos da
empresa de tecnologia que trabalhava e visitamos 13 países. Foi uma experiência de vida fantástica e também tive a
oportunidade de conhecer alguns polos de tecnologia muito legais. Tenho disciplina e facilidade para trabalhar home
office. Mas também não descarto a oportunidade de me mudar mais uma vez! rs. Vamos conversar?

Cargo de interesse

Web Designer

Informações adicionais

Tenho disciplina e facilidade para trabalhar home office. Também tenho disponibilidade para mudança de cidade.

Idiomas

Inglês: Básico
Espanhol: Básico

Experiência profissional

Parresia Comunicação LTDA - 03/2020 a 02/2021 - 11 meses
• Web Designer - último cargo - 11 meses

Fui responsável pela criação e desenvolvimento de sites em WordPress. Trabalhei com a configuração de diversos
temas 
premiuns e me especializei na contrução de sites personalizados utilizando o Elementor Pro. Sempre que necessário
atuei fazendo personalizações nos projetos codificando com HTML e CSS.

Uapper Tecnologia LTDA - 01/2019 a 02/2020 - 1 ano e 1 mês
• Web Designer - último cargo - 1 ano e 1 mês

Trabalhei em parceria com a equipe de Design UX que me passava os layouts criados para os aplicativos e eu era
responsável por desenvolvê-los, utilizando o Adobe XD, tornando o projeto dinâmico para a apresentação ao cliente.
Após a aprovação eu que configurava o front-end do projeto utilizando HTML e CSS.
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Dupay Servicos Financeiros Ltda. - 04/2018 a 11/2018 - 7 meses
• Web Designer - último cargo - 7 meses

Trabalhei como web designer Júnior e atuei como front-end atentendo as demandas do time de desenvolvimento web.

Formação

Graduação #1
Instituição: Pitágoras

Grau de formação: Graduação
Nome do curso: Arquitetura e urbanismo

Cursos e especializações

Curso #1
Nome do curso: JavaScript Completo ES6

Instituição: Origamid
Duração: Curta (até 40 horas)

Ano de conclusão: 2021
Curso #2

Nome do curso: WordPress para Desenvolvedores
Instituição: Udemy

Duração: Curta (até 40 horas)
Ano de conclusão: 2020

Curso #3
Nome do curso: WordPress como CMS

Instituição: Origamid
Duração: Curta (até 40 horas)

Ano de conclusão: 2020
Curso #4

Nome do curso: Flexbox: o guia completo
Instituição: Udemy

Duração: Curta (até 40 horas)
Ano de conclusão: 2019

Curso #5
Nome do curso: Adobe XD

Instituição: Origamid
Duração: Curta (até 40 horas)

Ano de conclusão: 2019
Curso #6

Nome do curso: RD Summit 2019
Instituição: RD Station

Duração: Média (de 41 a 360 horas)
Ano de conclusão: 2019

Curso #7
Nome do curso: Gama Experience - Hacker Programação

Instituição: Gama Academy
Duração: Média (de 41 a 360 horas)

Ano de conclusão: 2019
Curso #8

Nome do curso: Web Design Completo
Instituição: Udemy

Duração: Média (de 41 a 360 horas)
Ano de conclusão: 2018
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