michael-jacob@hotmail.com
Cel. 11 9 8639-5597
18 Abril 1981 – Casado - Egípcio

totdesign.com.br

QUALIFICAÇÕES & OBJETIVOS
Um histórico orientado a resultados, dinâmico, proativo e com recursos com abordagem analítica com uma compreensão
mais profunda da necessidade do cliente e usuário e uma faixa bem sucedida na escala de novos projetos. Um forte
conhecimento em tecnologia com a paixão por novas tecnologias que criam processos mais eficientes e inteligentes.

FORMAÇÃO
- Belas Arte - UX (São Paulo - Brasil) (Concluido 09/2019)
- Panamericana de Arte - Design Gráfico (São Paulo - Brasil) (Graduado 12/2010)
- YAT Education Center - Técnico em Web Designer (Egito - Alexandria) (Graduado 06/2005)
- High Institute of Hotelier Education - (Egito- Alexandria) (Graduado 08/2003)

LÍNGUAS
- Árabe, Inglês e Português fluente

SKILLS
- Conhecimento avançado no pacote da Adobe, Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, XD
- Conhecimentos em fechamento de peças gráficas
- Conhecimento avançado em HTML / CSS / JS
- Conhecimento de SEO, Web Analytics
- After Effects, Edição de vídeo, webinars e e-Learning
- Ferraments de Email Marketing, Open CMS, MailChimp e Akna

WEB/DESIGN GRÁFICO
- Desenvolvimento e produção de campanhas de Marketing e Identidade Corporativa.
- Implementação e manutenção de sites, QA para web, Padrões W3C e acessibilidade.
- Elaboração de campanhas de Marketing digital para mídia social.
- SEO, Google Adwords, Google Analytics e Facebook Insight.
- Experiência em Projetos Mobile.

EXPERIÊNCIA PROFESSIONAL
2012

Fator (09/2012 – Atual)
- Web Content Management dos canais: site (fator), Internet Banking Private, Extranet e Home-Broker;
- Desenvolvimento e implementação de campanhas de Marketing para as áreas do Conglomerado;
- Criação de anúncios, materiais para divulgação de produtos de investimento;
- Elaboração de apresentações, e-mail marketing; banners e lâminas de produtos;
- Elaboração e diagramação da Revista Interna e Book anual da referência do mercado financeiro.

2010

MFlogic (02/2010 – 09/2012)
- Desenvolvimento de campanhas Web e treinamento para clientes como: Pfizer, Bayer, MerckSerono,
Zambon,Mead Johnson e EMS.
- Criação de identidade visual corporativa, desenvolvimento de E-mail Marketing e hotsites .
- Desenvolvimento de Manuais digital para iPad e dispositivos móveis.
- Desenvolvimento de layouts em XHTML , CSS, jQuery.

2008

IBM. International Business Machine. (02/2008 – 02/2010)
- Desenvolvimento em XHTML, CSS e javascript para website IBM.com, na área de Systems and
Technology Group.
- Oferecer soluções web para clientes da IBM (US, Canada, Europe, Middle East, Asia).

