RUI ALEXANDRE
Designer

// EXPERIÊNCIA

// SKILLS & FERRAMENTAS

! 2011 ~ atual

Design (identidade, interface, web, gráﬁco), conteúdos
escritos (copy, slogans, texto para redes sociais, websites, comunicação institucional), gestão de redes sociais
(facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube), guionismo para promoção vídeo.
Consigo implementar um site WordPress extremamente personalizado desde o início do processo (conﬁguração de servidor) até ao lançamento ﬁnal.

Designer @ .mialo design studio

// PERFIL
Sou um proﬁssional com uma década de
experiência em áreas como o design
gráﬁco, web design, marketing, comércio
eletrónico, criação de conteúdos escritos,
promoção de eventos e música. Neste
percurso, tenho ajudado parceiros a
desenvolverem os seus canais de vendas e
de comunicação, optimizando o potencial
dos seus projetos.

// FORMAÇÃO

Desde 2011 que trabalho em diversos ramos de design
como webdesign, design gráﬁco, design de interface.
Também produzo conteúdos escritos e faço a gestão
de redes sociais de clientes nacionais e internacionais.
! 2014 ~ atual

Criador @ Mosher Clothing
Criei e desenvolvi uma marca de roupa dedicada a um
nicho de mercado muito especíﬁco: “metalheads”.
Trato do marketing, e-commerce, design de peças de
roupa e da gestão das redes sociais da marca que
entretanto se expandiu para festival, editora e canal de
YouTube.

! 2002 ~ 2005
Licenciatura em Ciências da Informação
Instituto Superior Miguel Torga
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// CLIENTES

// CARACTERÍSTICAS

! 2009 ~ 2011
Licenciatura em Design e Multimédia
Universidade de Coimbra

Ai

Sou pragmático e guiado por objectivos e com grande
sentido de responsabilidade. Foco-me em ter as coisas
feitas, primeiro, e perfeitas, depois. A minha prioridade
é a funcionalidade e o cumprimento de deadlines. Em
termos de design, não tenho um estilo próprio além do
minimalista, pois cada projeto envolve os seus próprios
requisitos gráﬁcos e um tom próprio.
Sentido de humor apurado e boa disposição.

Centro2020 (via FBA), Sindicato dos Funcionários Judiciais, WebTech (Angola), Project Foie Gras (UE), Matereo,
Empatia (UE, via OneSource), Viur, CENoR, HUCare,
House on Fire (UE, via R2).

// LÍNGUAS
" Português nativo " Inglês ﬂuente

// PORTFÓLIO
# behance.net/ruialexandre

$ 912 989 829

% www.ruialexandre.pt

& rui@ruialexandre.pt

' Coimbra
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