Olá! Sou Vinicios Nüssemeyer

Profissional que atua no mercado gráfico e de propaganda desde 1996. Trabalhou em grandes empresas do ramo
onde desenvolveu projetos na área gráfica e de web. Atualmente desenha e desenvolve websites e portais desde
a prototipagem, codificação até a publicação.

www.nussemeyer.com

vinicios@nussemeyer.com

+351 912 356 780

Braga/Portugal

Trajetória Profissional / Work Experiences
Fitness UP Group
Desde 2017

Webdesigner / Webmaster

Portugal

Atualmente a trabalhar como webdesigner, full stack web developer e desenvolvimento de soluções digitais para o Fitness UP
Group desde outubro de 2017.
https://www.fitnessup.pt

Free Lancer
2012 / 2017

Direção de Arte/Webmaster

Belém/Pará/Brasil

Trabalhos como freelancer em projetos de websites, portais, sistemas web, direção de arte e arte finalização de projetos
gráficos.
Algumas marcas atendidas como freelancer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamma Comunicação
2008 - 2012

Grupo FPN Corporation
FIAMA - Faculdade Integrada da Amazônia
Faculdade FCC
CPOS - Centro Educacional
Imobiliária Valéria Pires Franco
Fonocentro
Esamaz - Escola Superior da Amazônia
Faculdade Edufor
Kia Motors - Atlas Premium Belém/PA

Diretor de Arte / Arte Finalista

Belém/Pará/Brasil

Trabalhei na Gamma Comunicação como diretor de arte criando e arte finalizando campanhas para diversas marcas.
Gerenciamento e criação de processos de arte final e organização de banco de imagens dos clientes.
Trabalhos realizados para as marcas:
•
•
•
•
•

Paim Comunicação
2002 - 2008

Vale (antiga Vale do Rio Doce)
Governo do Estado do Pará
Grupo Y.Yamada
Urbana Engenharia
Oplima Materiais de Construção

Chefe de Estúdio / Arte Finalista

Porto Alegre/RS/Brasil

Trabalhei durante 6 anos na Paim Comunicação de Porto Alegre/RS, Brasil, como arte finalista e chefe de estúdio.
Finalizei todo tipo de material gráfico como catálogos, revistas, jornais, anúncios, folhetos e encartes.
Gerenciamento e criação de processos de arte final e organização de banco de imagens dos clientes.
Trabalhos realizados para as marcas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Walmart Brasil: anúncios de jornal e revista. Varejo
Maxx Atacado - Walmart Brasil
Maxx Atacado - Sonae Brasil
Lojas Renner: anúncios para revistas e jornais, catálogos de produtos por estação, identidade visual das lojas
Supermercados Nacional (Walmart)
Supermercados Cândia (Sonae Brasil)
Supermercados Mercadorama (Sonae Brasil)
Hipermercados BIG (Walmart)
Hipermercados BIG (Sonae Brasil)
Prefeitura de Porto Alegre
Toyota Carhouse
RBSTV
Rede Globo
Pepsi - Ambev
BR Malls
Vinícola Aurora
TIM Telecom

Ogilvy & Mather / SLM
2001 - 2002

Arte Finalista

Porto Alegre/RS/Brasil

Arte finalista de diversas campanhas
Trabalhos realizados para as marcas:
• Grupo Gerdau
• Souza Cruz

McCann-Erickson
1998 - 2001

Porto Alegre/RS e São Paulo/SP / Brasil

Chefe de Estúdio/Arte Finalista

Chefe de estúdio e arte finalista de diversas campanhas.
Gerenciamento e criação de processos de arte final e organização de banco de imagens dos clientes.
Trabalhos realizados para as marcas:
•
•
•
•

Publicis Norton
1997 - 1998

Tramontina: catálogos de produtos, folhetos e brochuras
Supermercados Nacional (Grupo Sonae Brasil): anúncios para revista e jornais
Hipermercados BIG (Grupo Sonae Brasil): anúncios para revista e jornais, revistas/encartes
Grupo Sonae Brasil: anúncios para revista e jornais, revistas/encartes
Porto Alegre/RS/ Brasil

Arte Finalista
Arte finalista de diversas peças publicitárias.
Trabalhos realizados para as marcas:
•
•
•
•

Procter & Gamble
Nestlé
Sadia
Siemens

Habilidades Profissionais
Digital

Print

Organizacional

Webdesign, developer - Front e back-end
Manutenção e actualização dos ativos digitais

Criação, diagramação e arte-final de peças gráficas:
revistas, anúncios, catálogos de produtos, marca e identidade visual

Gerenciamento e criação de processos de arte final
Criação e organização de banco de imagens

Compromisso e muita responsabilidade profissional!
Disponibilidade para trabalho remoto.

Informações Pessoais e Educação
Marcos Vinicios G. Nüssemeyer

Formação Acadêmica

Capacitações

Nascimento: 28/04/1969
Nacionalidade: Brasileiro
Estado civil: casado
Morada actual: Braga/Portugal

ULBRA – Universidade Luterana do Brasil
1992 Design Industrial – Não concluído
Cursos e Especicializações
Autodidata full stack web developer

Cursos de design, webdesign e developer e
+20 anos de experiência em agências de
propaganda e seus processos.

 www.nussemeyer.com

 vinicios@nussemeyer.com

 +351 912 356 780

 Braga/Portugal

