João Marcelo De Assis Carneiro
Freelancer em joaomarcelosites.com e em busca de oportunidades nas áreas de desenvolvimento web e
comunicação digital
joaomarcelojp@hotmail.com

Resumo
Eu quero me aperfeiçoar na criação de sites seja como web designer, front-end developer ou Back-end.
Trabalho com CMS próprio e WordPress/woocommerce Especializações: Xhtml, html5, css3 avançado,
JavaScript (moo tools, Ajax line, Jquery), php e Mysql (intermediário),boostrap, responsivo designer, mobile,
blogger, WordPress/woocommerce, edição de vídeo, designer gráfico, sound designer.

Experiência
Web Developer na Cosmos Comunicação Digital
março de 2013 - janeiro de 2016 (2 anos 11 meses)
Desenvolvimento Multimídia!
Web Designer e Designer Gráfico na Unepi
novembro de 2013 - março de 2015 (1 ano 5 meses)
Desenvolvimento, web, designer gráfico - www.unepi.com.br
Web designer & Front End Developer na DX3 - Soluções em Tecnologia
setembro de 2012 - julho de 2013 (11 meses)
http://dx3.com.br/
Front-end developer na Pixelvivo
outubro de 2011 - agosto de 2012 (11 meses)
Front end developer, desenvolvimento web, programador de interfaces.
Web master na Ação Marketing promocional
abril de 2010 - setembro de 2011 (1 ano 6 meses)
web master, desenvolvimento de sites, blogs, portais, sistemas e animações em flash (html, css, javascript,
php, mysql).
Tecnico em informática na Infomidia
janeiro de 2010 - julho de 2010 (7 meses)

Cursos
tecnologo, sistemas para internet
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Unipe jp
Sistemas para internet

Projetos
joaomarcelosites.com
dezembro de 2011 até fevereiro de 2013
Usuários:João Marcelo De Assis Carneiro
Meu site pessoal onde mostro um pouco da minha carreira profissional!

Competências e especialidades
web designer
front-end developer
Jquery
css
xhtml
php
desenvolvimento mobile
cross browser
css3
html 5
flash animator
edição de vídeo
sound designer
Marketing digital
SEO
Google Adwords
google adsense
programas de afiliados web
blogger
wordpress
responsive designer
HTML5
XHTML
PHP
CSS
JQuery
Web design
WordPress
SEO (Otimização de motores de busca)
Desenvolvimento de sites
HTML
Sistema front-end
JavaScript
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MySQL
Sistema de gestão de conteúdo
Adobe Photoshop

Formação acadêmica
Unipe jp
tecnologo, sistemas para internet, 2012 - 2015
Infogenius
Tecnico em informática, web developer, hardware e redes, 2007 - 2009

Interesses
Front-end developer, engineer, designer de interface para web e aplicações web, SEO, Marketing Digital,
Programaçao PHP e Banco de dados Mysql, CMS, wordpress, blogger, redes sociais, skateboard, surf, edição
de vídeos, sound designer, web master, multimídia designer, web developer.

Página3

João Marcelo De Assis Carneiro
Freelancer em joaomarcelosites.com e em busca de oportunidades nas áreas de desenvolvimento web e
comunicação digital
joaomarcelojp@hotmail.com

Entre em contato diretamente com João Marcelo no LinkedIn
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