Thiago dos Santos Silva
Solteiro, 26 anos.                                                              
CEP: 08371-130 São Mateus - São Paulo. 	
Tel: (11) 3431-3711 / Cel: (11) 95853-8192
Email: desenhomais@gmail.com
 
Objetivo

Designer Gráfico com experiência em criação de peças gráficas, ilustração, vetorização , identidade visual. Experiência com MAC e PC e nos software Indesign, Photoshop, Illustrator e Coreldraw programas do pacote adobe. Tenho grande interesse pelas atividades da Companhia e acredito que possuo qualificações que possam se adequar a ela. Sou profissional preparado e pronto para enfrentar e vencer todos os desafios que vocês me apresentarem. Desta forma, envio meu currículo para apresentar-me e colocar a sua disposição minhas qualificações profissionais. Apreciarei muito a oportunidade de um contato pessoal.
 
Formação Acadêmica
2° Grau Completo / 2004.
 
Experiência profissional

Hydrix Bottles - (Atual)
· Designer Gráfico e Arte Finalista
Principais atividades: criação e elaboração de artes gráficas, contato com clientes, acompanhamento na parte de produção em serigrafia, separação de cores para impressão de policromia, separação e vetorização para impressão de fotolito, fechamento de arquivos.

Hospital Adventista de São Paulo- 15/06/11 a 30/03/12
· Recepcionista de Pronto Socorro
Principais atividades: Atendimento aos pacientes e clientes, cadastramento e marcação de consultas, inclusão de fichas nos prontuários, organização dos arquivos, internação.

Plastini Embalagens Personalizadas – 01/05/10 a 01/03/11
· Representante Comercial e Artes Finalistas
Principais atividades: Criação e elaboração de artes gráficas, contato direto com clientes, 
acompanhamento na parte de produção em Silk Screen para sacolas personalizadas, vendas por telefone 
e presencial através de visitas em lojas e comércios. 
 
Conexão Editorial – 05/05/09 a 05/02/10
· Designer Gráfico e Assistente Editorial nas Áreas de Iconografia e Cartografia.
Principais atividades: Vetorização, diagramação, ilustração de gráficos para livros didáticos, pesquisas de imagens na internet para aplicação nas páginas dos livros.
 
 
Cursos de Especialização

CPA - Centro de Profissionalização de adolecentes / 2004
· Curso de Suporte técnico em Informática. (cpa/2004).
· Domínio de microinformática (Pacote Office / Internet / Excel / Word / PowerPoint, Montagem e Manutenção, software e hardware).
Senai / 2005
· Curso de Controle Estatístico do Processo – Elementos para Implantação e Álgebra Aplicativa.
Impacta Tecnologia/ 2009
· CS3 Ilustrator, CS3 InDesign. 
Senai / 2010
· Photoshop CS3 Extended
Cenlep - Nosso Lar/ 2011
· Web Design / Fireworks8 / Dreamweaver8 / Flash8.

