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INFORMAÇÃO PESSOAL Melissa Corrêa de Freitas 
 

  

 9300-347, Câmara de Lobos, Portugal 

 + 351 291 622957  + 351 937114870 

melfcorrea@gmail.com 

http://melissacorrea.niponica.net   
 

  https://br.linkedin.com/in/melissacorrea | facebook/melissa.correa 
 

Sexo Feminino | Data de nascimento 06/07/1984 | Nacionalidade Portuguesa  

 

EMPREGO PRETENDIDO Designer Sénior / Coordenadora de Marketing  

 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

  

 

de Julho 2018 – até hoje 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

de Fev 2016 – até hoje 

Designer Sênior / Coordenadora de Marketing 

 

Grupo Dançando com a Diferença, Ilha da Madeira – Portugal - https://danca-inclusiva.com/ 
 
▪ Criação e desenvolvimento de campanhas de marketing digital, email e redes sociais 
▪ Criação de material gráfico para, espetáculos, campanhas impressas e digitais 
▪ Planeamento e coordenação de estratégias de marketing 
▪ Coordenação de projetos e equipas de profissionais multidisciplinares 
 

Associação Cultural / Companhia de Dança 
 
 

Designer Sénior / Diretora de arte 

Garnish Marketing, Qweensland, Australia - https://garnish.com.au/ 

▪ Criação e desenvolvimento de campanhas de marketing digital 
▪ Criação de material gráfico para campanhas impressas e digitais 
▪ Web Design; Design Editorial 
▪ Desenvolvimento de campanha e criação de material para redes sociais 
▪ Coordenação de projetos e equipas de profissionais multidisciplinares 
Agência de Marketing com foco na indústria e distribuição 

de Nov 2014 – até Nov 2015 Analista de Marketing 

 Baterias Erbs, Santa Catarina, Brasil - http://www.erbs.com.br 

 ▪ Responsável pela equipa de design e marketing 
▪ Definir, planificar e acompanhar estratégias, objetivos e cronogramas de marketing 
▪ Criação de briefings, conceitos e campanhas publicitárias 
▪ Criação de branding e aplicação a todo o material gráfico publicitário e institucional da 

empresa 
▪ Design e organização de montras, fachadas e material de ponto de venda 
▪ Desenvolvimento de merchandising com branding da empresa 
▪ Pesquisa de fornecedores; Negociação com fornecedores e prestadores de serviços 
▪ Responsável pelo marketing digital e Mídias sociais 
▪ Coordenação de agências de publicidade 
▪ Pesquisa de estratégica de meios para divulgação da marca, mercado e concorrência 
▪ Pesquisa de eventos e parceiros estratégicos 
▪ Organização e coordenação de feiras de exposição (Salão duas Rodas – São Paulo; 

Encontro Moto magazine – Goiás; Brusque Motorcicle – Brusque; Tunning Party) 
▪ Planificação e concepção de stands para feiras e exposições 
▪ Produção de eventos internos (Festa de Natal, Semana da segurança do trabalho) 
▪ Direção e coordenação de vídeo institucional 
 Indústria de baterias automotivas e motociclísticas 
 
 

https://danca-inclusiva.com/
https://garnish.com.au/
http://www.erbs.com.br/
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de Jan 2014 – até Ago 2015 Coordenadora de Marketing e Comunicação 

 Toalhas Atlântica, Santa Catarina, Brasil - www.toalhasatlantica.com.br 

 ▪ Definir e acompanhar cronogramas de marketing  
▪ Coordenar desenvolvimento de produto e peças de design gráfico 
▪ Coordenar necessidades de todos os setores com o marketing 
▪ Coordenar decoração para pontos de venda e desenvolvimento catálogos  
▪ Responsável pelo marketing digital  

(definir de estratégias, criação de material gráfico para website e mídias sociais) 
▪ Criação de briefings e campanhas publicitárias  
▪ Direção de arte e coordenação de agências de publicidade, vídeo e fotografia 
▪ Responsável pelos castings 
▪ Organizar e produzir eventos como feiras (Têxtil House Fair – São Paulo; Turnê do Mercado 

Têxtil; Pro-negócio) e eventos internos (Dia do Trabalhador; dia da Mulher, Dia da 
Segurança do Trabalho, Conferência interna para Lançamento de Coleção) 

▪ Coordenação da produção de fotos de coleção para fins diversos 
▪ Pesquisa, negociação e contratação de fornecedores e prestadores de serviços 
▪ Desenvolvimento de vídeo – making of da coleção “Ao Vento” (criação de storyboard, 

pesquisa de prestadores de serviço, coordenação da produção e lançamento) 
  

 Indústria de Cama e Banho / Comércio de Cama e Banho 

de Mar 2013 – até Dez 2013 Designer Gráfica e assistente de pré-impressão 

 Gráfica Mercúrio, Santa Catarina, Brasil - http://graficamercurio.com.br/ 

 ▪ Criar material gráfico diverso 
▪ Finalização das artes para impressão 
▪ Criação de branding e aplicação e todo material da empresa 
▪ Criação do website (design gráfico e coordenação) 

  

 Gráfica de impressão 

de Jan 2013 – até Dez 2013 Professora de Inglês 

 ALL Idiomas (Hoje em dia mudou nome para Kings Idiomas), Santa Catarina, Brasil 

 ▪ Criar e organizar atividades didáticas em foco no aprendizado do inglês através de trabalhos 
artísticos 

▪ Aulas a todos os níveis de inglês 
  

 
 

de Set 2012 – até Dez 2012 

Escola de idiomas 
 
Designer de Superfície 

 
Estágio Gravacor,- Santa Catarina, Brasil – (empresa já fechou) 

 ▪ Criar arte para estamparia de moda e lar 
▪ Rapport 
▪ Separação de cores 

  
 Criação de estampas e gravação de cilindros  

 
de 2005 até 2012 Designer Gráfica / Sócia Gerente 

 Niponica, Ilha da Madeira, Portugal (Já fechou) 

 ▪ Criação de identidades corporativas 
▪ Criação, execução e apoio a campanhas publicitárias e eventos culturais 
▪ Design de comunicação impressa; Web Design (layout); Design Editorial: Revistas e livros 
▪ Consultoria de imagem pessoal e para eventos 
▪ Produção de eventos  
▪ Pesquisa de fornecedores / Contato e mediação com cliente 

 Estúdio de Design 

  

http://../AppData/Local/Temp/www.toalhasatlantica.com.br
http://graficamercurio.com.br/
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de Ago 2003 – até Set 2004 Designer Gráfica 

 O Liberal, Empresa de Artes Gráficas Lda, Ilha da Madeira, Portugal  

 ▪ Paginação de revistas 
▪ Criação de publicidade 
▪ Criação de material gráfico diverso 
▪ Pré-impressão 

  

 Gráfica e Editora 
 

de 2004 – até hoje Designer Gráfica  

 Freelancer 

 ▪ Criação e desenvolvimento de material gráfico 
▪ Branding 
▪ Publicidade 
▪ Paginação de livros e revistas 
▪ Administração de páginas, criação de conteúdo e material gráfico para redes digitais 
▪ Design de superfície 
▪ Web Design (Conceito, arquitetura, layout e coordenação) 
▪ Animação 
▪ Ilustração 

 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO   

 

De 2018 – até 2020 Mestrado em Gestão Cultural  

Universidade da Madeira – Instituição de Ensino Superior - Portugal 

▪ Cultura do Turismo 
▪ Marketing 
▪ Estudos Culturais 
▪ História Crítica da Arte 
▪ Metodologias de Investigação 
▪ Comunicação e Multimédia 
▪ Empreendedorismo 
▪ Matrizes da Cultura Ocidental 
▪ Patrimônio e Museologia 
▪ Gestão Cultural da Literatura 

 
 

De 2005 – até 2009 Licenciatura em Design de Projetação  

Universidade da Madeira – Instituição de Ensino Superior - Portugal 

▪ Design (gráfico, web, produto, embalagem) 
▪ Marketing 
▪ Técnicas de impressão 
▪ Projeto de Design 
▪ Estética 
▪ Escultura 
▪ História da Arte 
▪ Vídeo 
▪ Fotografia 
▪ Tratamento e manipulação de imagem 
▪ Desenho 
▪ Animação 3D e Modelação 3D 
▪ Língua Inglesa 

  
  
  

 
 
 
 

  
De 2004 – até 2005 Licenciatura em Comunicação de Design Multimédia (1 ano) 
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 ESEC – Escola Superior de Educação de Coimbra – Instituição de Ensino Superior - Portugal 

 ▪ Programação Java; 
▪ Psicologia da aprendizagem; 
▪ Estudos em multimédia e edição de imagem  
▪ Fotografia 
▪ Vídeo 
▪ Design gráfico 

 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS   

 

Língua materna Português 

  

Outras línguas COMPREENDER  FALAR  ESCREVER  

Compreensão oral  Leitura  Interação oral  Produção oral   

Inglês C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

 IELTS – ACADEMIC ENGLISH – Level 7 

Espanhol B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1/B2 A1/A2 

  

 Níveis: A1/A2: utilizador básico - B1/B2 utilizador independente - C1/C2: utilizador avançado 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas  

 

Competências de comunicação ▪ Sou uma excelente comunicadora, algo fundamental para o meu trabalho como freelancer, 
na interação com clientes, fornecedores e como líder de equipas multidisciplinares na 
coordenação de projetos com vários profissionais.  

 

Competências de organização ▪ Boa capacidade de liderança e organização adquiridas ao longo de mais de 10 anos como 
designer freelancer. A minha experiência como professora e coordenadora de marketing 
ensinou-me muito acerca de como planificar estratégias.  

 

Competências relacionadas 
com o trabalho  

▪ Bom domínio na implementação de processos de controlo da qualidade (adquiridos como 
coordenadora de marketing, responsável pela análise do desenvolvimento e finalização do 
produto). 

▪ Aprendi na área do marketing a criar planos de ação, checklists, tabelas e relatórios de 
análise e comparação. 

▪ Pesquisa de Mercado: competência adquirida como coordenadora e analista de marketing. 
 

Competências digitais AUTOAVALIAÇÃO 

Processamento de 
informação 

Comunicação 
Criação de 
conteúdos 

Segurança 
Resolução de 

problemas 

 
Utilizador 
avançado 

Utilizador 
avançado 

Utilizador 
avançado 

Utilizador 
avançado 

Utilizador 
avançado 

 Níveis: utilizador básico - utilizador independente -  utilizador avançado 
Competências digitais - Grelha de auto-avaliação  

 Indique o(s) certificado(s) TIC  

  
▪ Microsoft Word; Powerpoint; Excel  
▪ Adobe Photoshop; Indesign; Illustrator; Photoshop; Flash; Adobe Premier 
▪ Adobe Bridge; Rhinoceros; Coreldraw; Lightroom -  
▪ Aplicações para gestão de tipos de letra –CMS Joomla  
▪ CMS WordPress – administração e construção básica 
▪ Conhecimentos básicos de HTML 
▪ Plataformas de Machintosh e PC 
▪ No momento estou a tirar curso de Adobe Premier e After Effects. 

 
 

Outras competências ▪ Curso Profissional de Marketing Digital de Alta Performance (ComSchool – São Paulo) 
▪ Curso de Inbound Marketing  
▪ Aptidão para desenho livre 
▪ Pintura  
▪ Curso de música – vertente Jazz (Conservatório – Hot Club) 

http://europass.cedefop.europa.eu/pt/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/pt/resources/digital-competences
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Carta de Condução AB 
 

INFORMAÇÃO ADICIONAL   

 

Apresentações 

Projetos 

Distinções e Prémios 

Cursos 

 

Certificações 

▪ RS4E – Road for Entrepreneurship – Projeto vencedor (2 lugar – 2010) 
▪ Curso Profissional de Marketing Digital de Alta Performance (ComSchool – São Paulo) 
▪ Workshop de Comunicação Acessível 

 ▪ Profissional Certificada em Marketing Digital pela ComSchool – São Paulo 
 

ANEXOS   

 

 ▪ Diploma de Licenciatura a pedido de. 
▪ Certificados de formações profissionais a pedido de. 

 


