Alexandre B. Sousa
Web Design (Ministério da Saúde) na Synapse Brasil
alexandre_branco28@hotmail.com

Summary
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
ANO | EMPRESA | CARGO
+ 2017 - Flexa Soluções Empresariais; (ATUAL)
+ 2016 - Synapse Brasil (Ministério Da Saúde); (ATUAL)
+ 2012 - 2014 AMBr Assistente de Comunicação Digital;
+ 2009 - 2011 EFTI (Design Gráfico / Social Media);
+ 2002 - 2005 Clube Aliança Adm. de benefícios (Web Design);
+ 1999 - 2001 Caixa Econômica Federal (Operador de Telemarketing).

Experience
Web Design (Ministério da Saúde) at Synapse Brasil
agosto de 2016 - Present
Fazer alimentação de conteúdo, atualização de agenda, disparo de mailing, tratamento de
imagem, criação de cards, criação de sites internos, entre demais atividades.
Joomla,Javascript,HTML.
Designer gráfico freelancer
agosto de 2016 - Present
Analista de Comunicação Digital at Associação Médica de Brasília - AMBr
setembro de 2012 - dezembro de 2014 (2 anos 4 meses)
• Operar o plano de comunicação estratégica para os diferentes públicos-alvos da Ambr;
• Desenvolver materiais na área do design gráfico utilizando a plataforma da ADOBE e Corel
Drawl;
• Implementar estratégias para redes sociais;
• Gerir conteúdo, pesquisando e produzindo materiais diversos para inserção no site da Ambr,
analisando o seu uso e fazendo recomendações;
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• Atuar com a Criação, Produção e agendamento de E-mail marketing, Newsletter, Banners,
Campanhas e peças diversas de comunicação digital;
• Manutenção do site e das mídias sociais;
Coordenador de Marketing Digital
outubro de 2006 - setembro de 2008 (2 anos)
Faço consultoria em Marketing Digital, implementação das mídias digitais, e realização de uma
melhor colocação da empresa no sites de busca, além de desenvolver campanhas publicitárias.
Web designer
2002 - 2005 (4 anos)
Criação de banners, cartazes e propagandas ligadas a empresa, terceirização de alguns serviços,
trabalho com Mailling's e manuntenção de sites da empresa nas plataformas de CSS e Html.
Operado de Telemarketing at Caixa Economica Federal
janeiro de 1999 - dezembro de 2002 (4 anos)
Obter Feedback das empresas que a CEF prestava serviços, e resolver problemas dos usuários
caixa, auxiliando a utilização dos sistemas CAIXA.

Education

UniCEUB - Centro Universitário de Brasília
Pós graduação , Marketing Digital, 2017 - 2017
Uniceub
Bacharel em Publicidade e Propaganda, Publicidade e Propaganda, 2010 - 2015
Iesb
Jornalista, Jornalismo, 2002 - 2006
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Contact Alexandre B. on LinkedIn
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