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Resumo
• Designer Gráfico, graduado em Desenho Industrial desde 2013
• Inglês Avançado
• Experiências: 

- Edição de vídeos
- Motion graphics e animação
- Mídias impressas
- Ilustração e histórias em quadrinhos
- UX e usabilidade
- Design de interfaces

• Disponibilidade para início imediato (CLT ou PJ)
• Disponibilidade para viagens e mudanças
• Sou entusiasmado por design, usabilidade e criação.
• Estou sempre usando minha maior habilidade, a criatividade.
• Procuro ser autêntico em tudo que faço e superar as expectativas.
• Estou sempre buscando aprender, evoluir e aprimorar minhas técnicas e competências.
• Tenho mente aberta para os desafios e neste momento busco novas oportunidades 
de crescimento profissional.

Março 2014 - Setembro 2015
LED10
Cargo
Visual & Motion Designer
Principais Atividades
- Responsável pela edição de vídeos para o marketing;
- Criação de vinhetas e motion graphics para painéis de led indoor e outdoor;
- Responsável pela organização do website da empresa, simulações, ilustrações de 
projetos e suporte técnico;
- Vivência na organização de eventos.

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

Experiência Profissional

Março 2018 - Junho 2019
Designer Freelancer

Principais Atividades
- Prestação de serviço agência Jüssi, auxiliando na produção do novo site da 
Brastemp, envolvendo o tratamento e recorte de imagens, organização de arquivos e 
suporte à equipe de programadores.
- Prestação de serviço para a B3k Agência Digital, envolvendo cartazes, apresentações 
e e-mail marketings de comunicação interna dos clientes como Bradesco, Santander 
entre outros.
- Prestação de serviço para a Polishop, editando vídeos para o setor de treinamentos.

Julho 2019 - Atualmente
Océane
Cargo
Designer Pleno
Principais Atividades
- Criação de artes para redes sociais (vídeos para feed e stories), e-commerce 
(banners, e-mail marketing e google add), embalagens de produtos;
- Auxílio no desenvolvimento de materiais impressos para visual merchandising
- Responsável pela edição de vídeos para anúncios;
- Realizar pesquisas sobre experiência do usuário para possíveis melhorias no site 
de vendas da marca.

Portfólio:

www.jafethribeiro.com

(11) 96716-4175

linkedin.com/in/jafeth-ribeiro-a718b121

Inglês – Avançado
Idiomas

jafethxd@gmail.com

•Photoshop

•Illustrator

•In Design

•Premiere Pro

•After Effects

• Vegas Pro

•Adobe XD

Domínio de Softwares

Cursos e certificados

• UX Na Prática - Belas Artes
• Dublagem com Alexandre Moreno
• Edição com pacote Adobe - Vida de Motion
• Edição de vídeo Vegas Pro - Irmãos Piologo
• Teatro, oratória e roteiro - Expressão em 
Movimento
• Formação em Direção de Arte - Academia 
Internacional de Cinema

• Brasileiro • 30 anos • Solteiro

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

Formação Acadêmica

Pós Graduação + MBA Arquitetura da 
Informação e Experiência do Usuário 
- Faculdade Impacta de Tecnologia - 
(conclusão Junho 2021)

Outras atividades realizadas em 2020

• Edição de vídeos e auxílio para o canal Cão em Foco
• Edição de vídeos para cursos online para a Kraüss Vídeos
• Criação de sites e logotipos para empresas de médio porte
• Criação de vinhetas e abertura para canais iniciantes


