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cantoscorrea@gmail.com

OBJETIVO

QUALIFICAÇÕES

MARCIO CANTOS CORRÊA
• 35 anos • Brasileiro • Casado •

Atuar com desenvolvimento front-end, back-end e mobile. Conciliar
minha formação de Design Gráfico com meus estudos em Sistemas
para Internet. Ter um aprendizado contínuo no desenvolvimento de
aplicativos para web e smartphones. Possibilidade de aplicar meus
estudos em projetos e ideias inovadoras.

- Experiência no desenvolvimento de sites: html, css, javascript e php.
- Conhecimento de Java Web, JQuery, MySQL, Sites Responsívos, UX,
Wordpress.
- Responsável por manter a principal plataforma de ensino a distância
dos cursos de pós-graduação do setor Agrárias e Florestal da UFPR.
- Criação de layout para mídias sociais, e-mail marketing, banners
virtuais, identidade visual, cartazes, folders, etc.
- Noção de prototipação.
- Empreendedor e criativo.

FORMAÇÃO
ACADÊMICA

2017 - Graduando em Sistemas para Internet pela Universidade Positivo.
2013 a 2015 – Pós-graduação em Aplicativos Móveis e Computação em
Nuvem pela Universidade Positivo.
2002 a 2007 – Graduação em Design Gráfico pela UFPR.

COMPETÊNCIAS

- Inglês avançado.
- Domínio das plataformas Windows e Mac.
- Softwares do pacote Adobe (Illustrator, InDesign e Photoshop).
- HTML, CSS, Javascripit, PHP, JQuery, MySQL e JAVA.

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

FUNPAR – desde março de 2016
Coordenador • Designer Gráfico
Atuo no desenvolvimento de sites (Wordpress), manutenção e suporte
técnico ao Ambiente de Virtual de Aprendizagem (PHP), servidor Web
(linux), criação de toda linha gráfica e materiais para divulgação.
Atualmente coordeno uma pequena equipe para divulgação dos cursos e
prospecção de novos alunos.

PECCA / UFPR – fevereiro de 2012 a março de 2016
Designer Gráfico
Atuei no gerenciamento de projetos voltados para a área de criação de
websites, impressos e redes sociais.
Responsável pelo correto funcionamento dos diversos sites, criação de
páginas, banners, newsletters, ebooks e material impresso. Manutenção
e suporte técnico na plataforma virtual de ensino a distância.

Vértice Desenvolvimento – fevereiro de 2006 a fevereiro de 2012
Sócio Gerente • Designer Gráfico
Atuei no atendimento a clientes e confecção de briefings.
Desenvolvimento de websites, newsletters, banners e materiais
impressos. Instalação, configuração e personalização de e-commerces
nas plataformas Magento e Woocommerce (Wordpress), bem como a
administração de produtos, criação de e-mails marketings e banners.
Suporte a plataforma personalizada para ensino a distância.

