ROMEU

JUNIOR

UI/UX DESIGNER

SOBRE MIM

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atual
2020 - 2021

UX/UI DESIGNER NO TCU

Capgemini

Brasília - DF

Atuo na Secretaria de Soluções de TI do Tribunal de Contas da União, no

Olá, como vai? Tenho 32 anos, sou
graduado em Sistemas de Informação
e pós-graduado em Design de

Setor de Governança de TI e na Secretaria Geral da Presidência, colaborando

produtos Digitais (UX/UI). Sou muito

nos projetos e contribuindo para a melhoria dos processos na geração de

apaixonado e dedicado pelo meu

novos produtos digitais.

trabalho. Com mais de 11 anos de
experiência trabalhando com Produtos

- Criador da Interface e responsável por colocar a nova Estratégia Digital do

Digitais, adquiri as habilidades e

TCU no ambiente Digital

conhecimentos necessários para

- Responsável pela elaboração de Relatórios e Apresentações para diversas

transformar sua ideia em Produtos ou

áreas de TI do Tribunal

Serviços e tornar o seu Projeto um

- Colaborador do projeto de Design System do TCU

sucesso. Aprecio cada etapa do
processo de Design e Desenvolvimento,

6 meses
2019 - 2020

ANALISTA DE APLICAÇÕES WEB
Central IT – Governança Corporativa

desde a discussão e colaboração até a
Brasília - DF

experiência.

A Central IT é uma empresa séria e super organizada, onde pude colaborar e
aprender com vários colegas de trabalho. Fui responsável pela:

MEUS LNKS

- Criação e implementação de Layouts para Aplicações Web;
- Implementação de novas soluções em Aplicações;

/in/romeudealmeida/

- Análise, verificação técnica e estimativa de esforço para desenvolvimento
de soluções e funcionalidades em Sistemas;

romeujr.com.br

- Apresentação de modelos de Layout junto ao Cliente solicitante;
- Atualização dos canais de comunicação conforme alinhamento realizado
junto ao Cliente e equipe envolvida;



- Criação e atualização de código-fonte de páginas Web.

1 ano e 1 mês
2017 - 2018

ANALISTA WEB
Montreal Viagens



@romeudealmeida
/romeujr

CONTATO

Brasília - DF

A Montreal Viagens é uma empresa que possui uma gestão de pessoas

contato@romeujr.com.br

muito moderna. São super inovadores e valorizam a opinião e ponto de vista
dos seus colaboradores. Sendo assim, consegui executar as seguintes
atividades de acordo com o meu cargo:
- Desenvolvimento e especificação de plataformas digitais;
- Desenho de interfaces voltadas para a experiência do usuário em



(61) 99814-5939



(61) 4103-7597



Taguatinga, Brasília - DF

diferentes dispositivos, como: mobile, tablet, aplicativos e outros;
- Planejamento, execução e análise de testes de usabilidade;
- Desenho de fluxos de navegação, wireframes e criação de mockups

IDIOMAS

navegáveis;
- Uso de ferramentas de desenho de interfaces (layout) e protótipos;
- Uso de ferramentas de testes multivariáveis e de análise de experiência do
usuário (fluxos e interfaces);
- Aperfeiçoamento contínuo de soluções, considerando a viabilidade de
implementação e a relevância para o usuário;
- Acompanhamento da experiência do cliente no consumo de produtos e
serviços em canais de atendimento online e offline;
- Acompanhamento de projetos visando melhorias de interface, correção de
bugs e descoberta de funcionalidades relevantes;
- Programação avançada em HTML, CSS e Javascript;
- Implementação e acompanhamento de SEO e Google Analytics.



Português



Inglês



Espanhol básico

ROMEU

JUNIOR

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

4 anos e 2 meses
2013 - 2017

UI/UX DESIGNER

DESENVOLVEDOR WEB

HABILIDADES

Brasília - DF

7 Pontos - Agência Integrada

Desenvolvimento de websites e suas vertentes (Site, Blog, E-commerce);
Manutenção de sites; Gestão de conteúdo; Análise de site; Análise de



ADOBE XD



FIGMA



PHOTOSHOP

Brasília - DF



ILLUSTRATOR

Responsável pela coordenação de projetos sociais; Gerenciamento de



INDESIGN



DREAMWEAVER



HTML/CSS



WORDPRESS



WORD



EXCEL

métricas; Suporte técnico; Atendimento especializado aos clientes.

3 anos
2013 - 2016

COORDENADOR DE MARKETING
ONG – Sonhar Acordado

equipes e grupos de trabalho; Elaboração de relatórios; Desenvolvimento de
técnicas

de

trabalho

voluntário;

Coordenação

de

campanhas

de

arrecadação; Desenvolvimento de site; Gestão e análise de mídias sociais;
Criação de peças publicitárias; Voluntário em ações sociais; Trainee em
desenvolvimento

de

projetos

sociais,

comunicação

e

marketing.-

Desenvolvimento de aplicações de acordo com regras de negócio definidas
junto ao Cliente.

2 meses
2013

DESENVOLVEDOR WEB

Brasília - DF

Painel Brasil TV

Responsável pela criação e Manutenção do Site Institucional e Serviços Web

CONHECIMENTOS

da Empresa; Gestão de Conteúdo Web e Desenvolvimento de sites em
Drupal.

1 ano e 11 meses
2010 - 2011

ESTAGIÁRIO

Brasília - DF

Banco do Brasil

Responsável pelo desenvolvimento de Projeto de Software; Análise de
Requisitos; Manutenção de Sistemas e Banco de Dados.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Cursando
2021

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Gestão e Governança de TI



USABILIDADE



CENÁRIOS



TESTES



PESQUISAS



PERSONAS



METODOLOGIAS ÁGEIS



PROTOTIPAÇÃO



DESENVOLVIMENTO

Anhanguera Educacional

CURSOS
Concluído
2020 - 2021

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Design de Produtos Digitais

Anhanguera Educacional


Concluído
2020

Concluído
2008 - 2011

MBA

Projetos de Aplicações Digitais

GRADUAÇÃO - BACHARELADO
Sistemas de Informação

Preparação para Certificação

ITIL 4 Foundation, UniCIT
Anhanguera Educacional

Faculdade Projeção



Inglês, CCAA



Técnico em Informática, Infolab



Técnico em Informática, Globo

