
Nesse documento constam alguns dos projetos desenvolvi-
dos, como criação e redesign de marca, design de peça de 
vestuário, cards para mídias sociais e material didático para 

utilização em escolas.

Victor Hugo



Curso Saga- escola de computação gráfica 
(Illustrator,Photoshop, After Effects, Premiere, 

Animate, Maya; 3 anos, conclusão em 2017)

Experiência pacote Office

 Participação Impulsione com Facebook

Victor Hugo 
de Jesus Oliveira

Brasileiro, solteiro, 14 anos
Rua Benedito Jenkins, 27. Águas Claras Bl10 Ap002

Salvador - BA

Objetivo:
Atuar na área de computação gráfica e 

adquirir experiência profissional

Qualificações e Atividades 
Complementares:

Capacitação PRIMEO- Orientação profissional 
para primeiro emprego

Experiência 
nos aplicativos:

Victor Hugo
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Core Values Design do robô Pesquisa

TECGOLD_

VIctor hugo 
(djavan), diretor 

de marketing e 
programador

Os projetos envolvem criação, edição e análise 
de conteúdo para publicação em redes sociais

“As publicações para as redes sociais da equipe 
tecgold gerou resultados além do esperado no 
engajamento com o público. Além de deixar o 

feed do Instagram mais bonito e organizado”
Técnico da equipe

Cards para 
mídias sociais
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Boa.comida_

9:41

Allpesalvador

A podologia

Apresenta:

é importante?



Construção da parte 
gráfica de sites

Elaboração de interfaceis agradáveis, 
harmoniosas e comunicativas. 
O baqui é um website que 
tem como objetivo ensinar 
sobre balanceamento quími-
co de forma lúdica.O design é 
simples e fácil de manusear, 

facilitando o aprendizado. 
 



Design de
Logotipos 

Criar uma identidade visual 
e mostrar a cara da sua em-
presa de forma mais profis-
sional para o mundo.  
 

Maxter
SEGURANÇA

Emanuel Assis
Transpor te



1ª versão

2ª versão

3ª versão

A ideia era criar uma marca que representas-
se um time de robótica e seus valores. O 
mascote e as cores foram cuidadosamente 
escolhidos, de forma que a sofisticação esti-
vesse presente no projeto, auxiliando na 

composição da ideia principal.



Cartões de visita
Os projetos passam credibilidade e demonstram pro-
fissionalismo. Com o intuito de ser objetivo e lembrar 
as pessoas sobre quem é você ou qual a sua empresa.

Emanuel AssisTranspor te

Emanuel Assis

(71) 98888-8888

cliente@gmail.com.br

Emanuel Assis
Transpor te



Criação de cartilha didática
Foi solicitado um material di-
dático em formato de carti-
lha, que envolvesse muitas 
cores e figuras, já que o ma-
terial seria direcionado a 

crianças de até 6 anos.



É revista, folheto 
ou banner que 
você precisa?

Promova produtos e serviços com 
intuito de vender chamando aten-
ção do cliente pelo aspecto visual e 
informativo. Qual a melhor opção 
para o seu negócio?
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Algumas princesas beijam sapos, 
outras engolem eles. Ainda que pareça 
difícil, saber escutar é essencial em 
um ambiente profissional. Lide bem 
com críticas construtivas, e use 
destas para entender o que você está 
fazendo bem, e o que pode melhorar. 

  

Uma empresa é a junção de diver-
sos cérebros trabalhando juntos 
em busca de uma solução prática 
e lucrativa. Sendo assim, você 
não deve temer apresentar as 
suas ideias e colaborar com opin-
iões que podem se tornar 
atitudes! Seja sempre produtivo. 

Não necessariamente afetivos, os relaciona-
mentos profissionais podem ser a sua 
network, isso é, a sua rede de contatos. Um 
bom profissional também possui contatos 
que 
podem vir a tornar o seu trabalho 
mais simples, além de ampliar até
 mesmo a sua perspectiva. 

Ainda que assustador, ter em mente de que 
sempre tem algo a mais para 

aprender é fundamental em sua caçada 
infinita em busca do conhecimento. Evite 
rejeitar projetos de sua empresa que possa 
lhe fornecer conhecimentos, ainda que não 
sejam necessariamente de sua àrea. Buscar 
aprender sempre mais com certeza 

chamará a atenção e so-
mará MUITO em sua vida.

  

Cuidar de uma reputação é cuidar de 
como você é visto. É importante
lembrar que existem várias pes-
soas capacitadas em busca de um 
oportunidade, e se você a tem, deve 
dar valor e cumprir com suas 
obrigações bem, e no prazo correto. 
Trate os outros com educação, e se 
esforce para manter-se longe do 
abismo da indiferença empresarial. 

5
passos
para se

des
tacar
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Exemplo: Material meramente ilustrativo.
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“UNIDOS PRA CUMPRIR 
QUARQUER MISSAO” 

00 
NOME 
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Criação de peças para vestuário

A peça precisava transmitir a 
mesma elegância da marca. 
Cores como o preto e o 
branco fizeram com que o 
dourado e as demais cores 

pudessem se destacar. Cliente: equipe Tecgold



Victor Hugo de Jesus Oliveira

(71) 98854-9839

victorhugodejesusoliveira@gmail.com

@ v.hugo_04

Victor Hugo


