Thiago Souza

sou
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souza.ty@gmail.com

UI/UX D esigner

+55 61 98178-3776

Experiência profissional

Sobre
Designer, 32 anos. Especialista em
desenvolvimento de interfaces e em

Luiza Labs, UI/UX Designer

experiência do usuário.

luizalabs.com

formação

Na Fintech do Magazine Luiza, atuo na vertical Magalu Pagamentos. Onde tenho como principais
atividades: propor e validar soluções para clientes do tipo pessoa jurídica com foco em serviços
financeiros.

Bacharel em Design Gráfico

Universidade de Brasília − UnB
Curso: UX Design

Pipa Company
Curso: UX para Web Designers

Udemy

jun 2021 - atual

S

news Broadcast, Product Designer

jan 2021 - jun 2021

snews.tv

Atuei no projeto mobile SOUV, onde conduzi o desenvolvimento do projeto, participando desde o
discovery até a entrega da solução. Neste projeto facilitei dinâmicas; realizei pesquisas; elaborei
roadmaps; mapeei a jornadas; conduzi testes de usabilidade; além de desenhar a solução final.

tefanini IT, UI/UX Designer

mai 2019 - dez2020

Copywriting (Bootcamp)


S

Aldeia

stefanini.com

Curso: Wordpress, criando temas


Participando da equipe de inovação da Stefanini, atuei como UX/UI Designer consultor,
coordenando e implementando projetos digitais. Além de atuar em projetos de nível estratégico
para clientes como: Banco do Brasil, Polícia Federal, Sescoop e a própria Stefanini.

Udemy
Curso: Arte digital

Escola de Artes Saga

S

MART 7 Digital, UI Designer

set 2016 - abr 2019

smart7.com.br
idiomas

Nativo

Português -

Inglês

- Avançado

Espanhol

-

Intermediário

Atuando como UI Designer/Desenvolvedor front-end atuei na coordenação e na implementação de
projetos digitais, além da criação e elaboração de peças para campanhas digitais: hotsites; e-mails
marketing; e aplicativos mobile.

G3 Comunicação, Diretor de Criação

set 2014 - set 2016

g3.com.br
so

cial

linkedin.com/in/souzaty
dribbble.com/souza_ty
be.net/souzaty

Conhecimento
U

X Strategy

U

X Research

Atuando como diretor de criação, desenvolvi e coordenei a criação de campanhas publicitárias,
identidades visuais, e sites institucionais, além de coordenar a equipe de criação em três estados:
Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

CGEE, Designer trainee

jun 2012 - jun 2014

cgee.org.br

As atividades de trainee no CGEE envolviam o desenvolvimento de identidades visuais e materiais
institucionais, diagramação de publicações e criação e manutenção de sites e sistemas internos.

O u

At i v i d a d e s

tras

Product Design

Interection design
I

U Design
U

X Writer

Design

Thinking

Soft

Skills

IxDA Brasília, Local Leader

2019 - atual

ixda.org
Líder local da IxDA - Interaction Design Association - com a responsabilidade de organizar a
comunidade e difundir conhecimentos sobre design de interação e experiência do usuário em
Brasília, Distrito Federal - Brasil.

O u

conhecimentos

tros

ares

-

Figma

M

arketing

-

SEO

Liderança

Analytics

-

Google Analytics Hotjar Tag Manager

Documentção

Front End

-

HTML

Organização

Softw

Comunicação

Colaboração

Adobe

Copy

CSS

XD

k

S etc

Campan

P

h

has

HP (básico)

Pacote Adobe

Wordpress

Wordpress

Zeplin

k

Email mar eting

U

X Cam

Firebase

