www.samuelgregorio.com

Samuel Gregório
UI/UX DESIGN

Sou um cara simples, que adora arte visual e dedica boa
parte do tempo a aprender e expor novas ideias.

Informações pessoal
Brasileiro, solteiro, 30 anos natural de Belo Horizonte-MG.
Atualmente sou designer pleno na JMV Tecnology na sede de Campinas.
Com experiencia a mais 8 anos como Designer UI e UX(2 anos), Videomaker a 4 e
cinegraﬁsta a 2 anos.

+55 37 9.9175-1631

EXPERIÊNCIAS

samuelgregorio.com

JMV Technology
UI/UX DESIGNER

s.gregorio@hotmail.com

DESDE DE JULHO DE 2014

Faço parte da equipe de marketing da JMV Technology a mais de 4 anos, oﬁcialmente
como UI/UX designer, pela nossa equipe ser responsavel por todas as marcas do grupo,
trabalhamos e desenvolvemos projetos variados conforme cada necessidade de cada
marca, possibilitando explorar outras funções e expandindo meu leque de conhecimento gerais.

DRN imagens e Duplic Vídeos
VIDEOMAKER E CINEGRAFISTA
FREELANCER DESDE 2015

Com os horários ﬂexiveis na JMV, consigo atender a trabalhso e projetos como freelancer, um dos mais recente foi como cinegraﬁsta (Câmera principal) no evento Bloco do
Urso 20 anos (Edição 2019).

Source WM e Jornal Zunzum
WEB DESIGNER E DIAGRAMADOR
2011 A 2016

Inicialmente como freelancer na Source em 2011, depois efetivo de 2012 até 2014. Como
diagramador no Jornal foi como freelancer de 2013 até 2016, fazendo o lançamento
quinzenal das edições do jornal.

Habilidades
Videomaker
Designer gráfico
Web designer
UI/UX designer
Cinegrafista

Software’s e skills
Suite Adobe: Photoshop, Premiere, After Efects, XD,
Illustrator, Indesign.
Cinema 4D, Sketch,, InVision e Microsoft Office
Animação, Stop motions, Wordpress, HTML, CSS,
SVG

Contato

EDUCAÇÃO
Ao ﬁnal do Ensino médio, investi em áreas que na epoca não tinham graduações no
mercado nacional, como sempre tive facilidade em utilizar a internet realizei minhas
qualiﬁcações técnicas nas áreas de designer gráﬁco, Web designer e UI/UX design.
Gostaria de adaptar minhas habilidades proﬁssionais adquiridas, para atender as necessidades de sua empresa, sempre aprimorando e buscando conhecimentos que possam
cooperar com bom andamento e crescimento pessoal e proﬁssional.
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