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DADOS PESSOAIS
Tatiane Vieira Ramos
Brasileira, Solteira, 34 anos
Rua dos Democratas, 655 - apto 96
Vila Monte Alegre - São Paulo - SP

CONHECIMENTO
Illustrator

100%

Photoshop

100%

Flash/Animate

80%

Premier

80%

Html5

50%

CSS3

50%

Prototipação

80%

ÁREA DE ATUAÇÃO

QUEM SOU EU?
Sou uma profissional da área de comunicação visual, UI & UX entusiasta e venho trabalhando
como Designer por mais de 17 anos. Estou trabalhando a mais de 3 anos diretamente com equipes
multidisciplinares de desenvolvimento engajada em projetos web e mobile. Possuo conhecimento
nos padrões (IOS - ANDROID) e em tendências de interface. Meu trabalho consiste na utilização da
regras de MVP, aliadas ao design thinking, baseados na pesquisa de usuários para o planejamento
de melhores produtos/serviços. Possuo conhecimento nas metodologias KANBAN e SCRUM.
Adoro minha profissão e trabalhar diretamente com novas tecnologias. Sou dinâmica,detalhista e
competende, motivada pelos desafios na busca da constante melhora de conceitos de usabilidade
dos produtos gerados nos projetos onde estou envolvida.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
JULHO/2014 - Designer de Software Sênior na AUSLAND
Desenvolvimento de interfaces gráfica com pesquisas de experiência do usuário
para os novos aplicativos AUSLAND, derivados do sistema GoldWay ERP. Auxílio ao
setor de Marketing na área de projetos como: a reestruturação da fachada com
letras caixas, ícones (nova identidade visual do prédio e muros) e também
propagandas para mídias impressas, como jornais.

2010-2011 - Designer Pleno no GRUPO SHULTZ
Tratamento e edição de imagens publicitárias. Alimentação do site do Grupo
Schultz. Criação de campanhas publicitárias, logomarcas, material web: como sites,
hot-sites, animações e banners. Gerenciamento de conteudo on-line em redes
sociais. Criação e programação em flash em algumas mídias digitais tais como
vídeo promocionais e material interativo em DVD. Web Design Responsivo.

2008-2009 - EDITORA DE VT no IBEPEX GRUPO UNINTER
Finalização e corte de vídeo aulas para ensino a distância. Pré-seleção de cenas de
material bruto; sync de áudio; conversão e compressão de arquivos. Autoração de
dvd. Captura e descarrego de vídeo em HD, HDV, BETACAM e DVD Player.

UI Design & UX Design

40%

Web Design

20%

INFORMAÇÃO ACADÊMICA

Ilustração

15%

Branding

2001 – 2005 - Bacharel em Desenho Industrial | Prog. Visual | UP
1998 – 2001 - Téc. em Publicidade Propaganda | Colégio OPET

25%

ESPECIALIZAÇÃO E CURSOS

IDIOMAS
Inglês

Fluente

Espanhol

Básico

https://www.behance.net/tatianeee8d

2017 - Design de experiência - Aldeia Coworking
2015 - UX WEEKEND - Mergo User Experience
2014 - Usabilidade para Sistemas WEB
2012 - 2013 - APC (Sydney/AU)– Diploma of Marketing
2011 - 2012 - Kent Institute (Sydney/AU)– Diploma of Web Developer
2010 - 2011 - Navitas English School (Sydney/AU)

https://twitter.com/tati_designer

https://br.linkedin.com/in/tati-ramos-67204a92

