William Soares de Lima
Formação
Bacharel em Comunicação Social (Publicidade, propaganda e marketing).
2009–2012 -Unigranrio - Duque de Caxias RJ.

Cursos
Inglês - intermediário - Conversação e escrita - FUNDEC.
Computação Gráfica - Escola Seven de Computação Gráfica. Pacote Adobe completo.

Experiências Profissionais
Auxiliar de Marketing
2016 - AMS - Belford Roxo - Rj.

Responsável pelo calendário de mídias sociais, por processos diversos com os artistas,
Diagramação da revista, Criação de anúncios, treinamento sobre novas mídias e
ferramentas digitais e outros projetos.

Web Designer - Designer Gráfico - Ilustrador.
2014 - OnCode - Centro - RJ.

Criação e programação html + CSS de layouts responsivos para websites, e-commerces,
banners, gerência de mídia social, identidade visual do projeto CodeCommerce.
Responsável por toda a parte visual da empresa.

Designer Gráfico - Web - Ilustrador
2013 - Grupo Galgrin ( Corpo Perfeito ) - Duque de Caxias - RJ.

Criação de Newsletters diárias, Layouts para blog, banners web em geral. Material gráfico,
folders, anúncios que, foram utilizados em feiras e eventos do segmento tal com a Arnold
Classic.

Designer Gráfico - Web - Ilustrador
2011 - Centro de Publicações da Igreja Metodista Wesleyana - Duque de Caxias - RJ.

Ilustrações para revistas de primários e pré-adolescentes, diagramação do jornal Voz de
mulher, designer auxiliar no jornal Voz wesleyana. Diagramação de livros, revistas e
impressos em geral.

Designer Júnior
2010 - RG de comunicação & Marketing - Centro do Rio de Janeiro - RJ.

Ilustrações para revistas de primários e pré-adolescentes, diagramação do jornal “Voz de
mulher” e auxiliar no voz wesleyana. Diagramação de livros, revistas e impressos em geral.

Auxliar Administrativo
2009 - Câmara Municipal de Duque de Caxias - Duque de Caxias - RJ.

Responsável por processos diários e diversos. Digitação, arquivamento, comunicação com
a instituição e publicidade.

Contatos
021 99109 4498 / 021 2676 7661.
willsoalim@gmail.com / www.williamsoares.com.br

