
João Otavio Dobre Ferreira
Brasileiro, solteiro, 37 anos.

Formação:

Marketing (MBA)
2016 - 2017: Centro Universitário FMU - São Paulo – SP (Concluído)

Designer Gráfico (Bacharelado)
2001 - 2005: Universidade Presbiteriana Mackenzie - São Paulo – SP (Concluído)

Conhecimentos:

SEO → Curso certificado pela escola MX Cursos
Imagens → Corel Draw ; Pacote Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere, etc) ; Power Point
Editoração → Adobe inDesign ; Pacote Office (Word, Excel)
Web → Wordpress ; Prestashop ; Magento ; HTML ; CSS ; PHP

Experiências Profissionais:

02/2017: MK8 Otimização de Sites – São Bernardo do Campo – SP
Desenvolvedor Web/E-Commerce, Criação e desenvolvimento de sites e lojas virtuais nas plataformas
Wordpress,  Magento  e  PrestaShop;  Otimização  e  indexação  de  sites  e  seus  conteúdos  para
mecanismos de busca e navegabilidade do usuário final; Gerenciamento de servidores dedicados e de
contas hospedadas em revendas CPanel; 

01/2015 - 05/2015: SB Viagens – Villa Lobos - São Paulo – SP
Designer/Assistente  de  Marketing,  reformulação  completa  dos  sites  da  empresa.  Elaboração  de
material promocional impresso. Preparação e envio de mail-marketing. Elaboração e acompanhamento
de  campanhas  em  redes  sociais.  Criação  de  apresentações  em Power  Point  e  edição  de  vídeos
institucionais. Desenvolvimento de marca e identidade visual para loja física (Madness Tour); 

07/2004 – 12/2014: Uniland Export - Cidade Jardim - São Paulo – SP
Designer  de  Embalagens (freelancer),  desenvolvimento  de  caixas  de  papelão  com  cartuchos  e
berços para produtos específicos. Criação de layouts externos de embalagens promocionais para as
cervejas  importadas.  Desenvolvimento  de Materiais  de  Ponto  de Venda.  Edição  e  tratamento  de
imagens  para  layouts  de  embalagens,  material  PdV  e  peças  publicitárias.  Desenvolvimento  e
diagramação de catálogos impressos. Negociação direta com gráficas e outros fornecedores.

01/2007 - 09/2014: Editora Devir / Gondor Serviços Administrativos - Cambuci - São Paulo – SP
Web  Designer/Coordenador  de  E-commerce,  desenvolvimento  dos  sites  da  editora  Devir  e
operação das lojas virtuais LigaHQ.com.br e loja.devir.com.br. Gerenciamento de estoques físicos e
virtuais.  Treinamento  de  pessoal.  Suporte  ao  Cliente.  Preparação  e  envio  de  mail-marketing.
Elaboração  e  acompanhamento  de  campanhas  online  e  em redes  sociais.  Edição  de  imagens  e
redação de textos. Criação e diagramação de catálogo impresso de jogos de tabuleiro; de material de
PdV para a Terramedia; Edição de imagens e redação de textos; Organização de eventos e trabalho in
loco. Também experiências em editoração gráfica.

03/2004 - 07/2004: Ka Solution, Tecnologia em Software - Morumbi - São Paulo – SP
Estagiário, edição de vídeos e desenvolvimento de multimídia para cursos online (e-learning);

Contato:

Telefone: (11) 995 339 613
Email: jodf@jodf.com.br
Portifólio online: www.jodf.com.br


