Natã da Silva Targina
Naturalidade: Mococa-SP, 32; solteiro, magro, altura 1,72m.

Resumo
 Designer Digital (bacharel), 2010, Uni. Anhembi Morumbi.
 Portfolio on-line:
http:/ /www.portnathan.com.br - http:/ /witchborg.deviantart.com/gallery
 Experiente em criação e customização de web sites e portais em Wordpress e Joomla; criação de design gráfico para mí dia
impressa; desenho à mão-livre, ilustração, animação 2D e motion graphics (SWF).
 Inglês : leitura e escrita avançadas; intermediário de fala e conversação (experiente).
 Domí nio de softwares e linguagens de código (ní veis de domí nio):

- AVANÇADO: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Corel Draw, HTML/ CSS, e Fontographer (criação de fonte tipográfica digital);
plataforma MailChimp de e-mail marketing; instalação e personalização de plataformas WordPress e Joomla (3, 2.5, 1.5, incluindo
extensão Gantry), e animação em Adobe Animate CC.
- INTERMEDIÁRIO: Bootstrap 4, Atom, HTML5/ CSS3, Dreamweaver, Corel Painter, linguagens AS3 (animação programada, com
biblioteca Greensock).
- BÁSICO: Sass, Adobe Edge Animate, Axure RP, Ruby on Rails (para compilação de Sass/ CSS), animação de gráficos em SVG
(com biblioteca GSAP – Greensock) , PHP, e JQuery para design de interface.
 HABILIDADES
- Experiente em plataforma Mac;
- Digitador experiente: rapidez a cerca de 20 palavras/ min, sem olhar no teclado.
- Desenhista experiente: desenho à mão-livre, criação em geral (modelo-vivo, paisagismo, HQ, ilustração, storyboard, personagens,
estamparia, fluxogramas, diagramas, etc), e pintura digital com tablete Wacom Intuos3;
- Amplo domí nio da Norma Culta da Lí ngua Portuguesa Escrita; proficiência em Redação Dissertativa.

Experiência profissional - últimas 3, de 7 empresas
 DCD DESIGNCOMDESIGN – W eb Designer
- Duração: 09/ 06/ 2014 a 31/ 10/ 2014; Rio de Janeiro-RJ
- Criação e produção de sites, portais, e hot sites, utilizando
majoritariamente as plataformas Wordpress e Joomla (3/ 2.5/ 1.5);
aprimoramento de requisitos de SEO; customização de templates
e personalização visual das plataformas; atualização de
conteúdo; elaboração e envio de campanhas em e-mail marketing
(MailChimp avançado). Responsável em grande parte da criação
de soluções visuais e front-end dos novos sites de marcas
reconhecidas na região da Grande Rio, sendo algumas delas as
seguintes:
- Museu Imperial de Petrópolis-RJ - escolha do template, instalação,
customização e redesign do site oficial na etapa inicial do projeto:
www.museuimperial.gov.br;
- DEI-UFRJ: Departamento de Engenharia Industrial - escolha do
template, instalação, customização e redesign do site oficial na etapa
inicial do projeto: www.ind.ufrj.br;
- Janice Melhem Santos: artista plástica internacional - escolha do
template, instalação, customização e redesign do site oficial, desde a
etapa inicial do projeto, até a intermediária, onde ajudei na instalação
de plugins de tradução do francês, e adaptando os conteúdos:

www.jmelhemsantos.fr;

- Castello Branco Investigações - redesign de todo o site oficial
(projeto onde atuei do início ao fim, escolhendo o template, instalando
a plataforma, customizando, assim como a adaptando os conteúdos, e
concluindo a entrega da mídia funcional para o cliente):

www.castellobranco.com.br.

 GSW AGÊN CIA D IGITAL – We b D e si g n e r
- Duração: 09/ 05/ 2013 a 21/ 10/ 2013; Cuiabá-MT
- Atualização de conteúdo de sites e portais dos clientes; criação
de identidade visual (design, layout) para novos sites; suporte ao
cliente; desenvolvimento front-end (Html-CSS, JQuery).
 M EMORA Processos Inovadores – Web Designer

- Áreas de Estudo : Placas de Circuito Impresso, Componentes
Eletrônicos, Elétrica, Informatização de Processos Industriais,
Programação CNC, Pascal, Ladder, Montagem e Manutenção
de Computadores, Redes LAN, Instalação/ Administração de
Redes.
SUPERIOR COMPLET O
 Design Digital
- Universidade Anhembi Morumbi - São Paulo, SP
- Duraç ão: de 02/ 2007 a 12/ 2010 (TCC); Colação de Grau e
diploma em 02/ 2012.
RA: 07192370; cursado com bolsa ProUni integral.
- Áreas de Estudo: Tipografia, Diagramação, Semiótica, Estética,
Design, Arte e Artesanato, Direção de Arte, Projeto e
Planejamento, Metodologia Cientí fica, Gestão em Design, Cultura
Brasileira, Cultura Pop, Princí pios da Animação 2D (WaltDisney),
Hipermí dia, Sintaxes da Linguagem Visual, Linguagem de
Programação (HTML, CSS, básico de ActionScript, JavaScript,
PHP), Padrões W3C, Webstandards, UX, Métricas de
Usabilidade, Ergonomia Web, Marketing, Comunicação e
Publicidade.
- Incluí do entre os melhores alunos de Design Digital, 2008:
http:/ / breeze.anhembi.br/ p66552093

Objetivos
Atualmente em busca de recolocação no mercado de trabalho, na
perspectiva de estar já no próximo ano em um compromisso
firmado de longo-prazo com uma empresa idônea, e investir em
mais estudo e formação acadêmica. Dotado de um bom
repertório cultural geral, um bom perfil comportamental e
criatividade como meus maiores diferenciais, e qualidades de
apresentação pessoal a serem conferidas presencialmente.

(consultor)

- Duração: 05/ 06/ 2012 a 18/ 01/ 2013; São Paulo-SP
- Atualização de conteúdo do portal da Secretaria de
Desenvolvimento Metropolitano (SDMetropolitano.sp.gov.br) em
plataforma Oracle – JDeveloper - atendendo à demanda por
soluções de programação front-end (HTML/ CSS, Flash e
JQuery).

Formação
MÉDIO T ÉCNICO
 Informátic a Industrial
- E.T.E. (CEETEPS) J. B. Lima Figueiredo - Mococa, SP
- Duraç ão: 18 meses - 08/ 2001 a 12/ 2002.

Endereço / Contato
Rua Fernão de Magalhães, 864, Parque Taquaral, Campinas-SP - CEP 13087-130
Contato: (19) 98377-6190 [TIM] / n sta rg in a @m sn .co m / nstargina@gmail.com

