TIAGO CASTRO MARINHO

Endereço:
Rua Pedro de Toledo, 544
Ap. 109 | Vila Clementino - SP

www.oie us ouot i ago.com .br | g raph i c desi g n er

SO B R E m i m.

sk il l s.

Um perfeccionista e nerd autoproclamado, sou um tipo
paradoxal… um cara descolado e interativo, mas
também tímido e caseiro. Com formação administrativa,
larguei a carreira corporativa e me graduei novamente,
dessa vez em Design Gráfico.

Photoshop CC
Illustrator CC
Indesign CC
Dreamweaver CC
Premiere CC
HTML & CSS

Quando não estou trabalhando, o que inclui ilustrar,
tatuar e gerenciar projetos, sempre com muito bom
humor, costumo caminhar, andar de bike ou skate.

Contato:
ticmarin@oieusouotiago.com.br
+ 55 11 9 8138-6691

Branding
Produção Gráfica
Produção de Eventos
Ilustração Artística e Digital
Business Intelligence
Relacionamento com Cliente

Inquieto intelectualmente, mas sereno no coração,
encontrei um caminho criativo entre o talento nato de
desenhar, a paixão pela tatuagem e desenvolvi uma liga
boa entre a formação empresarial e o design gráfico.

EDUC AÇ ão.

Experiência.

De 2012 a 2016

Bacharelado em Design Gráfico

Fevereiro | 2015 até o momento

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

Chá dos 5 (canal do YouTube)

Criação de arte para identidade do canal Chá dos 5 na plataforma online YouTube.
Roteirização, gravação e edição (multicam) dos dois vídeos semanais publicados.
Apresentação, problematização e discussão dos temas com convidado.

2016

Curso de Desenho pelo método intuitivo

Hiro Kawahara

Agosto | 2016 a Março | 2017

Hivelab São Paulo

2006

Direção de Criação - Consultoria semanal e planejamento da comunicação institucional
da praça São Paulo da Hivelab Global. Criação de peças de comunicação visual, artes
gráficas e papelaria. Coordenação de projetos, apresentações, mídia impressa, pesquisa,
gerenciamento e filtro das tendências em comunicação, mídia e marketing.

Especialização em Comércio Exterior

Aduaneiras Comércio Exterior
De 2004 a 2005

MBA Executivo em Gestão Empresarial Estratégica

Novembro | 2015 a Julho | 2016

EADCON - Tecnologia em Educação Continuada

Pupa Agência Boutique

Gestão de Marketing e Criação - Suporte em todo o atendimento feito pela equipe de
marketing, briefing e concretização das peças e/ou campanhas criadas pela agência.
Foco no atendimento boutique (ênfase nos detalhes do projeto) ao varejo para criação

De 2000 a 2004

Bacharelado em Administração de Empresas

Universidade Estadual do Tocantins

de vídeos institucionais e campanhas no PDV.
Agosto | 2012 a Agosto | 2015

pr e m i aç ões.

89 A RÁDIO ROCK

Designer - Responsável pelas artes e conteúdo do site da 89 A Rádio Rock (institucionais
e promocionais), business intelligence, planejamento de mídia, produção dos programas
da grade e eventos. Captação e edição dos vídeos promocionais, institucionais e YouTube.
Assistente de Arte - Branding, redes sociais, produção da web rádio FLEX FM (conteúdo
jornalístico e gráfico do site), programação musical, edição de áudio e locução.

2015

CANOÁRIO

Ornare Design | Corian Brasil
Produto desenvolvido em projeto acadêmico intercursos e exposto no
showroom da Ornare Design e no D&D durante a Semana do Design.

COLORINDO A VIDA

Comissão da Diversidade Sexual da OAB Jabaquara
Livro de colorir para adultos con o intuito de discutir o gênero nas
escolas com minha coordenação geral, diagramação e ilustração.

Julho | 2010 a Março | 2011

DE VISU DESIGN E COMUNICAÇÃO

Designer Jr. - Criação e execução de identidades visuais, de peças de comunicação visual
(cartazes, flyers, banners, faixas, adesivos, full-sheets, placas, etc.). Criação de artes gráficas
institucionais e papelaria. Apresentações, booklets, catálogos, mídia impressa, PDV,
sinalização aérea e terrestre, mock-ups digitais para eventos semestrais do porte do
Holiday Meeting e Year Begining do Grupo Walmart. Conhecimento sólido em produção

int eresses

Café

Jogos

Viagens

Cinema

Bike

Música

Livros

Ilustração

