ETÉOCLES
MONTEIRO
www.teomonteiro.com
eteoclesm@gmail.com
[+55 061] 99297.3286
Brasília - DF - Brasil
FORMAÇÃO & HABILIDADES

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Atualmente Ministério do Planejamento

Procuro sempre estar atualizado com os softwares
necessários para desempenhar minha função.

Cargo: Designer gráﬁco sênior
Desenvolvimento da interface gráﬁca
do portal SEI e layout do sistema BI
do departamento SEGES/MP.
Cidade: Brasília – DF

2014 - 2016 Exército Brasileiro/SPU

setembro - abril www.dec.eb.mil.br

www.patrimoniodetodos.gov.br

Adobe Creative Suite
Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere e Dreamweaver
CorelDraw Graphics Suite
Línguas: Inglês intermediário

2006 - 2010

2012 - 2013

IBICT

novembro - setembro www.ibict.br

www.bcb.gov.br

Cargo: Designer pleno
Desenvolvi a interface gráﬁca de
um sistema para o Banco Central
do Brasil (projeto do C.E.S.A.R.).
Cidade: Brasília - DF

2005 - 2006

Cargo: Designer mobile
Projetei cenários, personagens e
animações para jogos de celular
da marca LG. Também
desenvolvi interfaces gráﬁcas
para celulares da marca
Motorola. Cidade: Recife – PE

CGU

Cargo: Designer consultor sênior
Desenvolvi a interface gráﬁca do
Sistema de Acesso a Informação da
CGU. Este sistema controla
as perguntas e respostas, sobre a
transparência pública, feitos pelos
cidadãos, órgãos públicos e empresas
privadas. Cidade: Brasília – DF

C.E.S.A.R.

agosto - agosto www.cesar.org.br

Cargo: Designer consultor sênior
Como consultor, analisei a situação
atual das peças gráﬁcas
institucionais e gerei relatórios de
melhorias e novas plataformas.
Cidade: Brasília – DF

2012

C.E.S.A.R.

setembro - outubro www.cesar.org.br

Cargo: Designer sênior
Desenvolvi a interface gráﬁca de um
sistema que georeferencia os imóveis
públicos federais da União/Exército.
Cidade: Brasília – DF

fevereiro - setembro www.acessoainformacao.gov.br

QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEC

Cargo: Designer consultor pleno
Desenvolvi a interface gráﬁca do
SIGES (Sistema Integrado de
Gestão). Este sistema gerencia
várias
funcionalidades das Instituições
Federais de Ensino Superior –
IFES. Cidade: Brasília – DF

abril - www.planejamento.gov.br/pensei

Pernambucano formado em Desenho Industrial pela
UFPE (1998-2001). Atualmente sou designer sênior em
interfaces gráﬁcas para conteúdos digitais, tais como
website, softwares/sistemas e mobiles. Possuo boa
experiência em desenvolvimento de identidade visual,
branding, diagramação e sinalização.
Desde minha graduação tenho me empenhado em
aprender novos métodos e processos de trabalho.
Já coordenei equipes/projetos, gosto de conhecer
as etapas processuais e interagir com os perﬁs
alocados. Tenho boa experiência em vender projetos para
novos clientes, usando o design como um diferencial.

2010 - 2012

novembro - janeiro www.mec.gov.br

1999 - 2005

AtoDigital.com

fevereiro - julho www.atodigital.com

Cargo: Designer gráﬁco
Projetei interfaces gráﬁcas para
sites, hot sites, intranet e
campanhas publicitárias.
Desenvolvi identidade visual
para alguns clientes e trabalhei
com vendas/captação de novos
projetos. Cidade: Recife – PE

