Endriu Galdino Platas
eu tenho 32 anos, sou casado e tenho 1 filha.
Sou um criativo em desenvolvimento, que ama estudar todos os
tipos de artes e tecnologia. Meu objetivo é crescer e me especializar
para exercer posição estratégica e criativa desenvolvendo
campanhas para alcançar um resultado de sucesso com: Direção
de Arte, UX Design ou Publicidade e Propaganda.

Descubra quem sou acessando os links

Endereço: Hileia Amazônica Jardim Panorama - SP

Quem Sou

Serviços

Portfólio

Blog

Contato: (11) 93024-6366
E-mail: endriuplatas@gmail.com
Site: https://endriuplatas.online/

		 FORMAÇÃO

Photoshop

07/2017 a 12/2020 - Bacharelado em Comunicação
Social Publicidade e Propaganda - UNINOVE
(Universidade nove de Julho).

Illustrator

01/2022 a 12/2022 - Inglês Básico - Open English

InDesign

After Effects

Web Design

WordPress, HTML e CSS

RD Station Marketing

Landing Page, E-mail MKT, Popup

ION - Rock Content

Assessment, Quiz, Calculadora de
ROI, E-book e Infográfico interativos

07/2018 a 08/2018 - UI e UX Design - Gama Academy
(curso intensivo de 6 semanas).
07/2010 a 01/2012 - Técnico em Design Gráfico
e Web Design - SAGA do Brasil, aprendendo com
formação avançada em Photoshop, Illustrator e
Pintura Digital, Wordpress e Flash.
01/2007 a 12/2007 continuando com o avançado
de 01/2015 a 12/2015 - Easy Comp, curso técnico
desenvolvido em módulos: Photoshop, Illustrator,
Indesign, CorelDraw, Fireworks, Lógica de
Programação, Marketing Digital.
07/2006 a 12/2006 - HTML - IMES, atualmente
conhecida com USCS (Universidade Municipal de
São Caetano do Sul).
01/2004 a 07/2005 - Curso técnico de Informática
Básica e Administração de empresas - BIT Company

EXPERIÊNCIA
02/2020 (emprego atual) - Agência OUTMarketing:
Marketing para empresas de Tecnologia da Informação. Nela iniciei como Designer Junior
e ao copletar um ano fui promovido a Pleno, trabalhando com a criação de artes para Redes
Sociais, criação de Sites, E-mails Marketing e Landing Pages, além da liderança da Área de
Design da empresa. Especializado em Marketing Digital focado para empresas de TI.
07/2018 a 10/2019 – Agência Intelligenzia:
Inicialmente fui contratado como Estagiário de Design e com o tempo fui promovido a
Designer Pleno. Desenvolvendo materiais digitais de Marketing B2B, criando desde Posts
para Redes Sociais, desenvolvimento de site e até Re-branding.
03/2018 a 07/2018 – Agencia NEW BASCA:
Empresa focada na criação de Catálogos impressos para os maiores distribuidores do
Brasil. Desempenhando a função de Diagramador, procurava novas embalagens dos
produtos e tratando as imagens.
07/2013 a 10/2016 – Confecções T Christina:
Empresa especializada em Confecção de artigos Fitness para grandes marcas e redes
de grandes lojas nacionais. trabalhando como Enfestador (trabalhando na logística, e
enfestando camadas de tecidos, garantindo a qualidade do tecido para que máquinas
automáticas de corte possam executarem o corte dos moldes gerados por computador).
11/2012 a 02/2013 Agência Cappuccino Digital:
Agência renomada no mercado B2C, atendendo grandes marcas no mercado. Trabalhei
como pessoa juridica através de minha agência pessoal na época a ASD como Assistente
de Arte, criando e replicando Layouts para Páginas de Sites, Portais e Mídias Sociais.
07/2011 a 02/2013 – Agência ASD (Arte Studio Design):
Iniciando a carreira com minha própria agência, trabalhando em parceria com outras
agências em projetos de Desenvolvimento de Identidade Visual, Sites e Redes Sociais.

VOLUNTARIO
07/2017 a 12/2019 - Draw Festival
Grupo voluntario com o objetivo de levar arte como forma de cultura a comunidades carentes,
expondo trabalhos de desenhistas e artistas, fazendo caricaturas ao vivo na Biblioteca do Céu
Heliopolis, Livraria Cultura, Centro Cultural do Itain Pulista e no Club da Alegria em São Miguel,
onde uma escola é fechada para que um grupo gigante de voluntarios criem um dia especial a
comunidade oferecendo serviços como: corte de cabelo, exames medicos, arte, lances, doces,
diversão com um Papai Noel entregando presentes ao final do evento.

