
                                                                                 CURRICULUM VITAE

OBJETIVO PROFISSIONAL

Atuar na função de Design Gráfico, desenvolvendo projetos de identidade visual, folderes, bem como toda e qualquer 
função relacionada à área de Design Gráfico.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Ÿ Graduado em Design Gráfico pela Faculdade de Tecnologia Senac - Goiás;
Ÿ Curso de graduação em Internet e Redes de Computadores (concluídos 2 de 4 semestres);
Ÿ Inglês – nível médio em escrita e conversação;
Ÿ Curso de desenho artístico do Museu de Arte de Goiânia (1994).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Empresa: Marque Etiquetas Ltda.
Período: 1991-1996
Cargo: Arte-Finalista
Atribuições: Responsável pelo departamento de arte, criando layouts para etiquetas de confecções, rótulos de produtos 
e etiquetas de preços.

Empresa: Várias empresas nos Estados Unidos da América
Período: 1997-2001
Cargo:  Designer Gráfico / Web Designer
Atribuições: Exerci a função de Web Designer criando alguns web sites e dando suporte gráfico a comunidade brasileira 
residente em Atlanta – Georgia. Aproveitei ainda, a oportunidade de aprimorar meus conhecimentos na língua inglesa.

Empresa: Grupo de  Tecnologia e Soluções - GTS
Período: 2001 - 2004
Cargo:  Designer Gráfico / Web Designer
Atribuições: Criação de layouts para web sites, identidade visual corporativa, papelaria e diagramação de folderes 
promocionais da empresa e de clientes.

Empresa: Lago Azul Pesquisa e Comércio de Produtos Naturais Ltda.
Período: 2004 - 2006
Cargo:  Designer Gráfico / Web Designer
Atribuições: Criação de layouts para web sites, identidade visual corporativa, embalagens e folderes promocionais para 
diversos produtos derivados do Cogumelo Agarricus Blazei Murril (Cogumelo do Sol), manutenção do site da empresa.

Empresa: Grupo de Desenvolvimento Tecnológico - GDT
Período: 2006 – 2009
Cargo:  Designer Gráfico / Web Designer
Atribuições: Criação de layouts para web sites, identidade visual corporativa, papelaria e diagramação de folderes 
promocionais da empresa e de clientes.

Empresa: Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech
Período: 2009 – até a presente data
Cargo:  Designer Gráfico / Web Designer
Atribuições: Criação de layouts para web sites, identidade visual corporativa, papelaria e diagramação de folderes 
promocionais do instituto e de clientes.

OUTRAS ATIVIDADES

Como freelancer, tenho atendido várias empresas de diversos seguimentos, elaborando projetos de identidade visual, web 
sites, folderes, papelaria dentre outros, vários desses trabalhos estão disponíveis para visualização em meu portfólio 
virtual no site www.behance.net/claytonmiranda.

Clayton Valério de Miranda
Fone: (62) 98423-2322

Site: www.behance.net/claytonmiranda

email: claytonmiranda@gmail.com
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