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Estudante do 7º Semestre de Design Gráfico, período Noturno, na 

Anhembi Morumbi. O curso é muito prático, e todo semestre 

recebemos um Projeto Interdisciplinar para entregar, sendo 

incentivados a buscarem sempre a desenvolver coisas inovadoras, já 

passamos por Projetos que envolviam Identidade Visual, 

Embalagem, Revistas & Editoriais, Sinalização, Diagramação de livros 

e etc. Atualmente estou iniciando meu TCC.

Olá, 

Tenho 21 anos, moro em Osasco-SP, 

e atualmente sou UX/UI Designer, 

apaixonado por animais e ilustração, 

gosto de proporcionar soluções através 

do Design.  

 

Já passei por algumas áreas do Design, 

desde itens impressos a e-commerces e 

afins, atualmente venho me 

aprofundando na área de UX/UI e adoro 

essa parte estratégica e dinamismo que o 

UX me proporciona, ando cada vez mais 

interessado com as novas possibilidades 

e oportunidades que a tecnologia vem 

proporcionando ao design. 

 

Estou em busca de uma oportunidade 

para me desenvolver como UX Designer 

e poder aplicar na prática toda bagagem 

que venho acumulando sobre como 

proporcionar boas experiências através 

de produtos e serviços. 

 

Me vejo como um profissional 

organizado, comunicativo, curioso e 

colaborativo. Sou ilustrador e tenho este 

como um dos meus hobbys também, 

além de animações e artes visuais. 

Responsável pela criação e desenvolvimento de artes para diversas 

áreas dentro da editora, entre algumas das minhas 

responsabilidades estavam: Peças para Redes Sociais e E-mail MKT; 

material para o site da marca e revendedores, como Mockups, 

Banners, etc; Materiais impressos, como Banners, Papelaria; Criação 

e diagramação de capas para livros; Criação de Logotipos e 

Identidade Visuais (Geektopia, NS Kids, etc); Diagramação de 

apresentações; Desenvolvimento de Identidade Visual para eventos 

e feiras, incluindo adesivos para ambientação, banners impressos, 

camisetas para colaboradores, catálogo de produtos, brindes e etc; 

Tratamento de imagens e criação de campanhas promocionais;

Responsável pela criação de layouts para e-Commerces, Sites 

institucionais, Hotsites, Landing Pages e afins, juntamente de 

material gráfico para estes, usando boas práticas de UI/UX para 

alcançar o melhor resultado esperado por nossos clientes e usuários. 

be.net/augustocamargo 

(11) 94780-6028 

augusto.camargoo100@gmail.com 

TOOLS 

Adobe XD 

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Adobe InDesign 

Adobe After Effects


