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Apresentação 

 

Sou Designer e Ilustrador atuante no mercado de trabalho criativo desde 2007. Produzo ilustrações 

para mídias impressas e digitais, crio personagens em diversos estilos. Como profissional freelancer 

já participei de vários pequenos projetos deixando clientes satisfeitos no Brasil e no mundo. Sou 

fluente na língua inglesa. 

• Portfólio online: www.nandodesigner.com.br/ilustras.html 
 

Dados Pessoais 
 

Nome: Nando Alam da Silva Cruz 

Data de nascimento: 19/09/1980 

e-mail: nandoallam@gmail.com 

 

Habilidades Técnicas 
 

• ilustrações digitais • concept art 

• arte 2D para games • design de personagens 

• animações 2D para games • UX/UI para games 

• vector art • pixel art 

• isometric art • logo design 

• Photoshop, Illustrator • Brashmonkey Spriter 

 

 

Formação Acadêmica 
 

• Graduação em Design Gráfico pela Universidade Estácio de Sá - RJ – Conclusão 2010 

 

Cursos de Aprimoramento 

 

• Computação Gráfica (Pacote Adobe) – SENAC 

• Desenvolvimento Web Front-end – iLearn 

• Pacote Office / digitação 

 

 



Histórico Profissional 
 

• Trabalhos freelancer 07/2018 até o momento 

Atividades: ilustrações digitais, artes e animações 2D para games, UX/UI para games, criação de 

logotipos e identidades visuais, peças gráficas para mídias sociais. 

 

• Tribes at War 12/2017 até o momento 

Projeto de game indie em estilo estratégia, em que fui convidado para criar todas as artes e 

animações 2D. Fui também responsável por criar a UX/UI, bem como a logo do game. Para mais 

informações sobre o projeto favor conferir meu portfólio. 

Cargo: artista 2D freelancer, UX/UI designer 

 

• BRQ 03/2018 até 07/2018 

Atividades: Design UX/UI, layouts e planejamentos de telas de sistemas, desenvolvimento front-

end com html/css, criação e manutenção de sites institucionais. 

Cargo: UX/UI Designer 

 

• Novo Século Importadora 01/2017 até 06/2017 

Atividades: design de estampas, catálogos, emailmarketing, tratamento de imagens. 

Cargo: Designer 

 

• Somar Comunicação 10/2014 até 03/2015 

Atividades: UX/UI design, projeto gráfico e desenvolvimento front-end de sites institucionais, 

criação e desenvolvimento de temas Wordpress, identidades visuais, ilustrações.  

Cargo: Web Designer 

 

• B2W CIA Global do Varejo 06/2011 até 12/2013 

Atividades: design e manutenção do conteúdo do site Americanas.com.br, criação de banners 

para a comunicação visual e marketing dos produtos, criação de hotsites e emailmarketing, 

desenvolvimento do código html/css. 

Cargo: Web Designer 

 

• Peltier DSGÑ Associados 01/2009 até 12/2010 

Atividades: projeto gráfico e desenvolvimento front-end de sites, banners e animações flash, 

peças gráficas diversas online e offline. 

Cargo: Designer 

 

• Add Technologies 08/2007 até 06/2008 

Atividades: peças gráficas diversas online e offline, criação de peças para web diversas como 

banners, botões, formulários, animações flash. Desenvolvimento front-end com html/css. 

Cargo: Estágio em Design 

 

*OBS.: Nos períodos intermissivos entre um contrato e outro sempre trabalhei como 

freelancer. Alguns contratos duraram pouco por serem contratos temporários. 

 

 

 

VISITE MEU PORTFÓLIO: www.nandodesigner.com.br/ilustras.html 


