
EXPERIÊNCIA

Coordenador de Programas / Parceiro Estratégico - LiveLab, São Paulo, Brazil  
(Fevereiro 2016 -  Agosto 2017) - livelab.org.br
• Design, Lançamento e monitoramento do programa piloto X-LAB
• Mobilização juvenil; Construção da rede e movimento X-LAB
• Design de novos programas e produtos X
• Gestão de projetos: planejamento estratégico, gestão de equipe, captação e gestão de 

recursos 
• Prospecção de novos negócios; precificação; negociação com clientes
• Gestão dos processos de produção com terceiros

Diretor Criação e de Design, Play the Call, São Paulo, Brasil 
(Fevereiro - Agosto 2015) - www.playthecall.com.br
• Direção criativa, comunicação e ativações de marca
• Desenho e gestão do processo de produção do MVP
• Co-idealizador e curador do Festival Play The Call
• Idealização e articulação de parceiros da ação comunitária do Play The Call em Floripa 

durante a Bienal Brasileira de Design. 
• Negociação de parcerias e relacionamento em frentes estratégicas com o CEASA, Social 

Good Brasil e Flag Cx. 

Parceiro estratégico de Design e Criatividade - World On Store, Porto, Portugal 
(2015 - 2017) - www.worldonstore.com
• Participação no início da Start-up sendo responsável pelo design de serviço, posiciona-

mento da marca e identidade visual.

Diretor Criativo, Metabolic, Amsterdam, Netherlands 
(Setembro 2014-Fevereiro 2015) - www.metabolic.nl
• Direção criativa e comunicação da marca
• Desenho e gestão dos processos internos de produção gráfica 

Designer de Comunicação, Europe Real Estate, Amsterdam, Holanda
(Fevereiro 2013 - Maio 2014) - www.europe-re.com
• Re-design de todas as publicações (livros) e do website.
• Co-coordenador do processo editorial com a Editora Chef 
• Coordenador do processo de produção gráfica e de negociação com parceiros e fornece-

dores 

Especialista de Midias e Designer, Retort Art Space, Amsterdam, Holanda 
(September 2011 - February 2012) - www.retortproject.nl
• Responsável pela manutenção da identidade visual e pelo design das peças gráficas e 

produção de videos.
• Responsável por documentar, fotografar e filmar todas as atividades
• Criador de conteúdo e gestor de mídias sociais
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Designer de Comunicação Independente (2010 - presente) - www.ruilira.com  

Líder e mobilizador do movimento estudantil pela Democracia na Escola - 
Felgueiras, Portugal 2006 -2007
• Idealizador das campanhas; Negociação de projetos e ações com Diretoria de escola, 

Prefeitura e outros atores locais. Captação de recursos. 

EDUCAÇÃO
• Design Estratégico e Inovação - Instituto Europeo de Design, São Paulo(presente)
• Formação de Educadores Populares Paulo Freire (2018)
• Design de Comunicação e Produção Audiovisual, Escola Superior de Artes Aplicadas, Caste-

lo Branco, Portugal (Setembro 2007 - Junho 2010)
• Programa de Intercambio Erasmus, Technical University of Kosice
• Kosice, Eslovaquia (Setembro 2009 - Fevereiro 2010)
• Curso Geral de Artes Visuais, Escola Secundária de Felgueiras, Felgueiras, Portugal
• (2004-2007)

HABILIDADES
• Línguas: Português Nativo; Inglês fluente;  Boa conversação de Espanhol;  

Bom entendimento de Francês e Italiano.
• Comunica de forma eficiente e clara
• Facilidade para aprender e pensar rápido
• Grande habilidade de daptação e de aceitação em ambientes multiculturais e/ou extremos
• Liderança, organização, direcionamento e responsabilidade
• Sentido de cooperação e colaboração
• Bom team-player com sentido equipe mas proativo e autonomo
• Creativo mas meticuloso
• Facilitador de processos grupais
• Curioso, Observador e Energético

• Dominio de Windows ad Mac OS e de respectivos pacotes de produção
• Dominio of Adobe CS software
• Licença de condução B
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