EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

EVENTOS

JULHO 2017 - PRESENTE

SEPTEMBRO 2016 - PRESENTE

- manutenção do website, design gráfico, packaging, encomendas;
- www.cinco-store.com

- skills de comunicação e organização; orientação dos alunos e professores participantes; rápida adaptação a novas situações, resolução
rápida de problemas que surgam durante os espectáculos, realização
de várias funções e posições em simultâneo.

ASSISTENTE E DESIGNER
CINCO

SETEMBRO 2016 - PRESENTE

PROFESSORA DE BALLET
PAULA SANTOS; ACM; NORTON DE MATOS CENTER

MAIO 2017

MAIO 2016 - MAIO 2017

- apoio às equipas e preparação dos espaços. cerimónias de entrega
de prémios.

- trabalgo de equipa; participação e organização de diversos eventos,
desenvolvimento de campanhas e identidades para workshops, festas,
e listas (candidata ao Senado a DG/AAC);
- AAC: Associação Académica de Coimbra

ABRIL 2017

- método da Royal Academy of Dance;

FELÍCIA
SILVA

COLABORADORA, IMAGEM E DESIGN
NÚCLEO DE ESTUDANTES DE INFORMÁTICA

+351 914 943 131
feliciafigsilva@gmail.com // feliciafsilva@outlook.com
feliciasilva.pt // behance.net/feliciafs

INTERESSES
- música, dança, filmes, natureza, oceano, viajar, design gráfico, street
art, gatos, aprender, programar, rabiscar, sudoku, séries, colagem

- html, css, javascript, sql, processing, squarespace

ADOBE COLLECTION

- Photoshop, InDesign, Illustrator, AfterEffects, Premiere

- experiência com clientes reais, co-criação da identidade de um projeto musical. logo e cartão.

EDUCAÇÃO E TREINO

- média final: 15
- treino em design gráfico, editorial, web e de identidade, tipografia,
vídeo, fotografia, engenharia de software, sistemas de informação,
expor e apresentar ideias e opiniões de forma a convencer o cliente.

SETEMBRO 2011 - JULHO 2014

LÍNGUAS
- língua nativa

DESIGNER DE IDENTIDADE
INDEPENDENTE

LICENCIATURA EM DESIGN E MULTIMÉDIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PROGRAMAÇÃO

PORTUGUÊS

OUTUBRO 2016 - NOVEMBRO 2016

SEPTEMBRO 2014 - JULHO 2017

SKILLS

INGLÊS
- fluente

ESPANHOL
- básico

STAFF - EQUIPA DE ANIMAÇÃO
ESCOLÍADAS GLICÍNIAS PLAZA

ARTES VISUAIS
ESCOLA SECUNDÁRIA DA MEALHADA
- média final: 18.

VOLUNTARIADO
CAMPEONATOS NACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

ORGANIZAÇÃO - COORDENADORA DE IMAGEM
ULTRA GAMING FEST

- comissão organizadora de um evento de gaming. devenvolvimento
da identidade e material promocional. Organização e decoração do
espaço.

FEVEREIRO 2017

PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
SHIFT APPENS
- preparação do espaço da hackathon nacional.

ABRIL 2016

VOLUNTARIADO
ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE DESIGN

- orientação dos participantes e oradores, garantia do sucesso das
talks e dos workshops.

