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Angelica Teixeira
Designer
Maringa, Brazil

(44) 9 9896-3470
angel00tg@gmail.com
be.net/angelica_teixeira

Formada em Licenciatura Plena em Artes Visuais pela UEM (2016-2020).

Atuo como Designer há cerca de 5 anos, apesar de ser formada em Artes Visuais me apaixonei
pelo Design e estou sempre buscando me desenvolver nessa área, recentemente tenho
estudado Ux e Ui Design por ver um grande potencial na área.

Também amo criar ilustrações (vetoriais e tradicionais) além de caricaturas e retratos
personalizados.

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO Gazin
Designer Gráfico Jr.
Desenvolvimento de banners para site, posts para redes sociais e materiais
de endomarketing.
April 2021 - Brazil

Movedo® Marketing Disruptivo
Designer
Desenvolvimento de peças para mídias sociais e materiais para marketing
offline. Também desenvolvi ilustrações, videos e animações. Tive contato com
diversos segmentos.
March 2020 - Brazil

Digimax Brasil
Designer
Elaborar criativos de anúncio para veiculação em redes sociais,
desenvolvimento e edição de imagens e vídeos, além de atuar como redatora
para segmentos diversos.
Também desenvolvi materiais para e-mail marketing.
December 2018 - January 2020 Brazil

professora de desenho
se trata de um projeto voluntario, realizado no CAPS AD da cidade de
maringá. Por meio da elaboração e auxilio das aulas de desenho em seus
mais diversos aspectos. a principal função é ministrar as aulas, visando o
ensino de técnicas para aprender a desenhar, pintar e criar.
August 2018 - December 2018

EDUCAÇÃO UEM
Licenciatura plena em artes visuais
Durante a graduação participei de um projeto de extensão, na qual atuei
como professora de desenho voluntário para pacientes da instituição CAPS III
- na cidade de maringá.
March 2016 - March 2020 Brazil

IDIOMAS Ingles (Beginner)

mailto:angel00tg@gmail.com
http://be.net/angelica_teixeira
https://www.gazin.com.br/
https://www.instagram.com/movedo.mkt/
https://www.digimaxbrasil.com.br/
http://www.uem.br/
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HABILIDADES Illustrator, Ilustração, Office, Painttoosail, Photoshop, Premiere

OUTRAS EXPERIÊNCIAS - Atendimento ao cliente;
- Secretariado;
- Fiscal de vestibular;
- Desenvolvimento de escultura, pintura e demais áreas práticas das Artes Visuais alem de
atuar como professora ilustração.

POÉTICA Poética pessoal voltada explorar novos meios de interação entre cotidiano e arte.

No âmbito profissional procuro desenvolver materiais que cumpram o objetivo de uma
campanha unindo da melhor forma as necessidades do cliente e a estética do meu
trabalho. Sempre busco apreender o máximo possível no processo.

ILUSTRAÇÃO Sou ilustradora há cerca de 6 anos experimentando diversos materiais e técnicas. Nos
últimos dois anos tenho praticado ilustrações digitais, prestando serviços como
caricaturas e retratos personalizados.


