
Jafeth
D a v i l a  R i b e i r o

•Photoshop

•Illustrator

•In Design

•Premiere Pro

•After Effects

•Flash

•Marvel app

•3D Max

•ZBrush

Objetivo
Setor de design gráfico • artes visuais • publicidade • 
ilustração • criação • audiovisual.

Resumo
Sou designer, possuo habilidades e experiência com 
ilustração, animação, apresentações e edição de vídeos. 
Também trabalho com mídias digitais e impressas, 
motion graphics e design de interfaces (UX/UI). 
Utilizo constantemente a criatividade, buscando ser 
original e atender as expectativas dos clientes. Estou 
sempre buscando aprender, evoluir e aprimorar minhas 
habilidades e competências. Tenho mente aberta para os 
desafios e neste momento busco novas oportunidades 
na área em que atuo.

Março 2014 - Setembro 2015
LED10
Cargo
Visual & Motion Designer
Principais Atividades
Edição de vídeo para marketing, confecção de vinhetas 
e cenografia para painéis de led, organização do website 
da empresa, simulações, ilustrações de projetos e 
suporte técnico. 

Junho 2016 - Fevereiro 2018
Digital Virgo
Cargo
Designer
Principais Atividades
Criação de banners, propagandas, landing pages e 
layouts de aplicativos e serviços mobile. Edição e 
manipulação de imagens, gifs animados e ilustrações.

Experiência Profissional

Março 2018 - Dezembro 2018
Agência Jüssi
Cargo
Designer Freelance
Principais Atividades
Auxiliar na produção do novo site da empresa/cliente 
Brastemp com tratamento/recorte de imagens e 
organização de arquivos.

Atualmente
Freelancer
Principais Atividades
Serviços gerais de comunicação visual e design gráfico, 
produção de história em quadrinhos independentes, 
ilustrações, motion graphics e edição de vídeos.

Portfólio:

www.jafethribeiro.com

• Brasileiro • 28 anos • Solteiro 
• Santa Cecília, São Paulo - SP

(11) 96716-4175

Linkedin.com/in/jafeth-ribeiro-a718b121

Desenho Industrial/Design Gráfico
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie
Concluído em Junho 2013

Formação Acadêmica

Inglês – Avançado
Idiomas

jafeth@uol.com.br
jafethxd@gmail.com

Softwares

Outros cursos

•Pintura digital - Teoria das cores
•Curso de desenho de histórias em 
quadrinhos - Instituto HQ
•Teatro
•Roteiro
• Formação em Direção de Arte pela 
Academia Internacional de Cinema
•Pintura Digital para Quadrinhos - 
MELIES Escola de Cinema e Animação 3D
•Técnicas de Negociação - SENAC 
•Formação em Vídeo Adobe Premiere, 
After Effects e Encore - SENAC
•Escultura Digital em ZBrush - MELIES 
Escola de Cinema e Animação 3D
•Escultura Digital com Alex Oliver
•Ilustração com Weberson Santiago
•Modelagem com Rafael Grassetti
•Flash Animado com Ricardo e Rodrigo 
Piologo


