Tenho curso superior em Design Digital pela Universidade Anhembi Morumbi e também
formação técnica em Desenho de Comunicação pelo Colégio Carlos de Campos. Exerço a
profissão de designer gráfico e designer digital. Atuei na área de editoração eletrônica e criação
em empresas de Comunicação Visual .
Fui responsável pelo desenvolvimento da identidade visual de uma das maiores empresa de
Segurança do Trabalho do estado de São Paulo, e também pela padronização das interfaces
de seus sistemas internos e material impresso. Ainda nesta empresa coordenei o
desenvolvimento de material infográfico baseado em normas técnicas de segurança, que se
estendeu para o meio impresso e digital.
Atuei em agência de publicidade e comunicação onde era responsável pela aplicação e
desenvolvimento de identidade visual de uma rede de franquias de cafeteria entre outros
clientes, realizando trabalhos tanto voltados para web quanto para o grafico.
Crio e desenvolvo projetos voltados para web levando em conta sua conceituação, usabilidade,
publico alvo, arquitetura da informação, experiência do usuário, conteúdo visual e de interação.
Atualmente trabalho junto ao Governo do Estado de São Paulo como Designer Digital
desenvolvendo projetos voltados a sociedade.
Meu portfólio online está disponível em: www.alldigitaldesign.com.br

Experiência
Profissional

Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de
Planejamento
Como Designer Digital fui responsável pela modernização dos sites do grupo iGovSP,
elaborei a nova comunicação visual do ciclo de palestras inovaDay assim como sua inserção
nas redes sociais e seu monitoramento.
H2A Marketing
Como Designer Gráfico e Designer Digital desenvolvia campanhas impressas e era
responsável pela criação e manutenção de sites de alguns clientes.
Zapall Publicidade e Comunicação
Como Designer Digital fazia a criação para Web como banners, infografias, sites
e participava também de reuniões com clientes para estabelecer o briefing dos projetos.
Mestra Segurança do Trabalho
Como Desenhista e Webdesigner era responsável pela elaboração de infografias sobre
Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho, apresentações e aulas sobre Riscos
no Trabalho e realizava toda parte de identidade visual da empresa.

Formação
Acadêmica

“Universidade Anhembi Morumbi”
Bacharel em Design Digital
"E.T.E.S.G. Carlos de Campos"
Técnico em Desenho de Comunicação

Aperfeiçoamento
Profissional

Arquitetura da Informação – Instituto Faber Ludens
Design Thinking – Design Echos
Flash módulo I - Impacta Tecnologia
Lógica de Programação - Impacta Tecnologia
Flash módulo II - Impacta Tecnologia
3D Max - módulo I - Cadritech
Curso de Inglês
Conhecimentos em: Photoshop, Flash, Indesign, Illustrator, Corel Draw, Power Point,
Audition, Dreamweaver, Final Cut, Adobe Premiere, Axure, Wordpress.
Participação no P&D - Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design e no
FILE - Festival Internacional de Linguagem Eletrônica.

Contato

e-mail: alciony@gmail.com
Telefones: (res.) 2556-6831
(cel.) 96769-1730
(rec.) 96769-1729

