
BIANCA MOURA

SOBRE MIM

FORMAÇÃO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

EXTRAS

HABILIDADES

COISAS QUE AMO

design gráfico & de animação

fotografia pintura
digital aprenderatividades

manuais

Ponto de Ensino (2011)
Graduação em ensino médio em instituição 
particular

ESPM Rio - Escola Superior de Propaganda 
e Marketing
Comunicação Visual com ênfase em Design 
Gráfico & Animação

Café Comunicação
(Copa do Mundo de 2014)
Função:  Barman; 
Designação: Atender, comunicar e interagir 
com estrangeiros visitantes no país nas mais diversas 
línguas, obedecer a designações de logística, atendimento, 
organização e limpeza promovido pelos organizadores; 

IDA (Feira de Design do Rio de Janeiro)
(09 a 13 Setembro de 2014)
Função: Monitora; 
Designação: Atendimento ao público, explicação sobre as
peças em exposição, intermediação entre o designer 
expositor e o público;

Núcleo de Animação ESPM Rio
(Janeiro de 2015 a Setembro 2015)
Função: Concept artist, criação de personagens e iluminação;
Designação: Comunicação e interação em equipe e 
professores responsáveis pelo núcleo; e lidar com prazos.

Premiere

25/11/1993 | (21) 9 9907-4714

biancadcm@hotmail.com
Niterói- Rio de Janeiro

2009 - Intercâmbio para aperfeiçoamento de
inglês na Inglaterra

2011 - Diploma de graduação em Inglês
avançado pelo curso Lemec 

2014 - Workshop de Concept Art / Workshop
de Caligrafia 

2015 - Workshop de Toon Boom
2016/2017 - Curso de desenho aperfeiçoamento
2017 - Curso de aquarela chinesa
2017 - Curso de escrita criativa

Indesign

Photoshop

After Effects

Illustrator

Pacote Office

Adobe XD

HTML
WorPress

TV Paint

Freelancer na empresa Das Meninas Infantil
Função:
Designação:

Designer
Lidar com curtos e imediatos prazos, 

manipulação dos produtos para sessão de fotos, 
pós produção, edição e manipulação de imagem; criação de 
e-mail marketing em html; design de banners site e 
designer de mídia digital, instagram e site WordPress.

Mundo Visual - Soluções Audiovisuais
Função:
Designação:

Designer
Lidar com curtos e imediatos prazos, interação

com superiores, funcionários, clientes e gráficas, juntamen-
te com orçamento e fechamento de pedidos. Desenvolvi-
mento de livretos, certificados, folders, banners, cartões de 
visita, envelopes, brindes; assim como suas respectivas 
impressões. Criação de site na plataforma WordPress, 
entendendo todas as diretrizes da empresa, planejamento 
de um site funcional, intuitivo e clean para que os clientes e 
funcionários possam acessar adequadamente; lidar com a 
Infolink e BeaverBuild para essa criação. Entendimento de 
Email marketing com html, Google Adwords e mídias 
digitais (Facebook) para divulgação de produtos e marca. 
Criação de vídeos institucionais para colégios clientes, 
utilizando AdobePremiere e After. Criação logo de 15 anos 
da empresa e decoração, presentes da festa da empresa.

OBS - Olympic Broadcasting Services
Função:
Designação:

Logística
Comunicar, atender e interação com equipe

de diversas nacionalidades cuja lingua predominante era o 
inglês. Total auxilio com a equipe para realização e 
transmissão das olimpíadas.

Formada em Design com habilitação para 
Comunicação Visual e ênfase em Animação pela 
faculdade ESPM Rio. Possuo grande interesse 
por Concept Art, Storyboard, Ilustração, Moda e 
Design. Dedicada e sempre disposta em apren-
der, fazendo sempre o meu melhor.


