DIOGO RODRIGUES

Sou web designer há mais de 7 anos com ótimo
conhecimento nas técnicas avançadas de
criação de interfaces: gestalt, combinação de
cores, design emocional, UX e UI. Também
possuo conhecimento na área front-end:
tableless, JS utilizando jQuery, CSS3, HTML5,
Responsive Web Design e alguns frameworks.
Além de dominar o WordPress, tenho

Sou um amante de
web e design
Cores, traços, formas
e códigos me
fascinam.

entendimento em back-end (implementações
básicas de programação, manutenção em
qualquer estrutura, organicação de códigos
e pequenos ajustes em banco de dados).
Também já trabalhei com a metodologia
SCRUM.

Conheça meu
projeto pessoal
www.ladodesign.com.br

11 95323 5943
contato@diogorodrigues.com.br

www.diogorodrigues.com.br

// EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
eHub (Cnova)
Front-End Developer
São Paulo - de agosto/2016 até o momento
- Desenvolvimento do HTML e CSS para e-commerces.
- JS, SVG, LESS, Stylus, Jade, Grunt, Bower...
- Foco em UX e SEO
- Microdatas (Schema e Wai-Aria)
- Eventos do G.A. (Event Tracking - Web Tracking)
- Alguns clientes: Nike, Microsoft, Abril, Barateiro, HP
99 Celulares
Web Designer - Freelance
São Paulo - de abril/2016 até agosto/2016
Participei do desenvolvimento de uma plataforma para agendamento de conserto
de celulares, landing page e outros serviços - como identidade visual e marketing
digital. Também realizei outros projetos, como desenvolvimento de sites utilizando
a plataforma WordPress.
- Criação de layouts para sites, landing pages e identidade visual em geral.
- Desenvolvimento do HTML e CSS seguindo os padrões da W3C. Inclusão de
efeitos com jQuery e das técnicas de SEO.
- Aplicação de técnicas de marketing digital e acompanhamento de conversões.
Trendi
Front-End Developer
São Paulo - de janeiro/2015 à abril/2016
- Desenvolvimento do HTML e CSS seguindo os padrões da W3C.
- JS, SVG, LESS, Stylus, Jade, Grunt, Bower...
- Foco em UX e SEO
- Microdatas (Schema e Wai-Aria)
- Eventos do G.A. (Event Tracking - Web Tracking)
- Alguns clientes: Alseg, Rossi, Sistema Indústria, Sodimac
www.diogorodrigues.com.br

ORKEO
Web Designer
São Paulo - de outubro/2013 à dezembro/2014
- Participei do desenvolvimento de um aplicativo empresarial, landing page e
outros serviços - como identidade visual e marketing digital - para a startup ORKEO.
Também realizei outros projetos, como desenvolvimento de sites utilizando a
plataforma WordPress.
- Criação de layouts para sites, landing pages e identidade visual em geral.
- Desenvolvimento do HTML e CSS seguindo os padrões da W3C. Inclusão de
efeitos com jQuery e das técnicas de SEO.
- Aplicação de técnicas de marketing digital e acompanhamento de conversões.
Mixd Internet
Web Designer
São José do Rio Preto - de dezembro/2012 à agosto/2013
- Criação de layouts para sites institucionais
- Desenvolvimento do HTML e CSS seguindo os padrões da W3C e usabilidade.
Inclusão de efeitos com jQuery e aplicação do básico de SEO.
SENAC
Professor
São José do Rio Preto - de janeiro/2011 à agosto/2012
Fui professor do curso de Photoshop, Illustrator, In Design e Flash.
OCTO - Soluções em T.I.
Web designer
São José do Rio Preto - de abril/2009 à novembro/2012
- Criação de layouts para sites institucionais, lojas virtuais, blogs, sistemas de
gestão empresarial, e-mails marketing e banners promocionais.
- Campanhas para o facebook.
- Desenvolvimento do HTML e CSS seguindo os padrões da W3C e usabilidade.
Inclusão de efeitos com jQuery e aplicação do básico de SEO.
- Acompanhamento de projetos utilizando a metodologia Scrum.
www.diogorodrigues.com.br

// OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Participei da organização e criação da identidade visual dos seguintes
eventos voltados para a comunidade front-end:
- Front in Sampa
- Sampa JS
- Code in the dark
Criei um blog que ﬁcou conhecido na área de web design em todo o Brasil,
alcançando 10.000 visitas mensais.
- www.ladodesign.com.br
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// ESPECIALIZAÇÕES
Produção em Multimídia
Janeiro/2015 até o momento
O curso possibilita o domínio das habilidades técnicas e do ferramental tecnológico
essenciais a área de atuação proﬁssional, possibilitando criar, implantar e gerenciar
recursos de comunicação, representação, audiovisual, redação, imagem, som e
animação nos meios de interação digital.
Publicidade em Propaganda
Superior incompleto
Eneagrama - Workshop
2015
O Eneagrama é uma ferramenta internacionalmente reconhecida que identiﬁca o
estilo de atuação, os elementos motivadores e os desmotivadores para indivíduos
e equipes proﬁssionais.
Melies - Escola de cinema, 3D e animação
Fevereiro/2014 até Outubro/2014
Além de aprender 3D ampliei o meu conhecimento para analisar a base de
qualquer design: cor, iluminação e forma.
UX Weekend - Workshop com o especialista em UX Edu Agni
2013
Apesar de já ter lido o livro Design Thinking de Tim Brown, neste curso eu pude ter
uma visão maior sobre a importância de se pensar em cada detalhe de uma
interface a ﬁm de proporcionar melhores experiências para o usuário.
Mestre SEO - Workshop com o especialista em SEO Fábio Ricotta e Frank Marcel
2012
Complementei tudo o que eu havia aprendido no livro A arte de SEO, referência na
área de SEO.
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// ESPECIALIZAÇÕES
Responsive Web Design - Workshop com o especialista em CSS Eduardo Shiota
2012
Solidei os meus conhecimentos sobre RWD através de técnicas e conceitos
avançados
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// ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Participei de vários eventos e workshops, dentre eles:
- Front in Sampa
- Sampa JS
- Code in the dark
- Tableless Conference
- Pixel Show
- Campus Party
- WordCamp
- Eneagrama

