
ELIANE GONÇALVES

OBJETIVO

FORMAÇÃO

CONTATOS

ÁREA DE INTERESSE: MARKETING

c l i que nos í cones

SOBRE MIM
Brasileira, solteira, sem filhos.
Não fumante.
Mobilidade Reduzida - Prótese no quadril 
decorrente do desgaste devido a Artrite, 
doença em tratamento, sem necessidade de 
adaptação.
Possuo registro de produtor audiovisual 
DRT: 0047623/SP e registro de jornalista                                                                                 
MTB: 0078160/ SP

eligoncalves.mkt@gmail.com

(11) 96133-8564

São Bernardo do Campo | SP
CEP: 09751-470

nanygoncalves.wixsite.com/portfolio

MARKETING

Domínio em estratégias mercadológicas, como construir 
imagem positiva  e segmentar produtos e serviços no mercado.

2022

2020
ESTÁCIO

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Domínio de técnicas aplicadas à atividades de criação e 
desenvolvimento de bens culturais e entretenimento.

2014

2012
ANHANGUERA

COMUNICAÇÃO VISUAL

CURSOS

Domínio para desenvolver projetos de comunicação visual, 
integrando soluções de mídias impressas e digitais.

2009

2007
SENAC

+Cine / TV
Da Pré à Pós no Cinema e na Televisão. | CAV
Controle de Qualidade
Papel, Tinta e Densitometria | SENAI
SBPC
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | Iniciação Cientifica | UFBA
Integrado de Computação Gráfica
Tipologia e Diagramação | SENAI
Inspetor de Qualidade
Treinamento e Aperfeiçoamento CQ | ABTG
Oficina de Cinema de Guararema
Da Pré à Pós de um Filme| Festival de 
Oficina de Rádio
Criação, produção e locução | FUNSAI
Especialização em Roteiro
Elaboração e Conceitos | Kinoforum
Como fazer um filme
Conceitos básicos, funções e etapas | SENAI
Tertúlia Roteiristas
Roteiro por nomes consagrados | Senac
SP Cine
Orçamento e projeto para financiamento | SP CINE
Fotografia
Moda, Beleza e retrato | Senac
Silhouette Cameo
Corte e criação de personalizados | Silhouette
Lightroom
Edição de fotos | Senac
Marketing
Desvendando os 4P's | FeComércio 
Marketing Digital
Marketing Exponencial e vendas online | Copfy Academy 
BUG da Perestroika
Adaptação Intencional | Perestroika
Desenvolvimento WEB
Criação de páginas através de HTML E CSS | Univesp
Nova Gestão Empreendedora 
Conceitos de profissional e gestão do futuro - StartSe

Busco uma vaga na área de marketing, onde me 
permita agregar conhecimento prático e 
direcionar minha carreira vivenciando desafios e 
oportunidades pessoais e profissionais.  

https://nanygoncalves.wixsite.com/portfolio
https://www.linkedin.com/in/eliane-goncalves/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511961338564


BENEFICENTE

HARDS SKILLS

SOFT SKILLS

EXPERIÊNCIA:

GRÁFICA EURO GOLDEN

Criação de peças gráficas, orçamento, compras de insumos, 
contratação de terceiros, operação de máquinas digitais, 
atendimento ao cliente, vendas e expedição.

2021

2019

ATUAL
2020

DESIGNER GRÁFICO

AUTÔNOMO

Criação de peças online e off-line, identidade visual e layout de site, 
veiculação de mídias e análise de resultados.

DESIGNER - AGÊNCIA NOVA AÇÃO

ANALISTA DE MKT - MACAXEIRA

ESTÚDIO E GRÁFICA PCRUZ

Criação de peças gráficas, elaboração e produção de 
personalizados, edição de fotos e vídeos e atendimento ao 
cliente.

2019

2017
DESIGNER GRÁFICO

COPIADORA GRÁFICA IPIRANGA

Criação de peças gráficas e imposição de pré-impressão.

2017

2016
ARTE FINAL ISTA

DIGIPRINT

Recepção de arquivos, elaboração de ordem de serviço interna, 
preflight do arquivo, atendimento ao cliente e planejamento e 
controle de produção.

2015

2013
AUXIL IAR DE PCP

BEST DESIGN

Criação de peças gráficas, orçamento, compras de insumos, 
contratação de terceiros, operação de máquinas digitais, 
atendimento ao cliente, vendas e expedição.

2013

2012
DESIGNER GRÁFICO

GB PRINT

Recepção de arquivos, criação de peças gráficas, suporte aos 
vendedores, atendimento ao cliente e planejamento e controle 
de produção.

2012

2010
AUXIL IAR DE PCP

SIMPEL IND. GRÁFICA

Iniciando como ajudante de máquina de dobra, passando pelas 
áreas de revisão de material impresso e posteriormente controle 
de qualidade, sendo responsável pela auditoria dos materiais e 
procedimentos.

2009

2003
REVISÃO, CONTROLE DE QUALIDADE

JUNTOS CONTRA O COVID
Vaquinha colaborativa, com doação aproximada de seis mil. Doados
para as instituições: Cantinho da Vovó Georgina, Orfanato Lar Vida e 
NASPEC , em  em 2020. E três mil doados ao projeto Juntos pela
Arte em 2021. 

2020
2021

PAGODE BENEFICENTE
Parceria com La Plaza Bar onde foi realizado um pagode, com 
diversos músicos parceiros, de grupos renomados, com entrada 
em alimentos que foi direcionado a instituição sonhar e 
acontecer.

2019

ACREDITE
Em parceria com a Bioage doamos cerca de 200 protetores a 
pacientes de Lúpus que são atendidos pela ONG Acredite, em 
um brunch com palestra de uma médica especializada em pele.

2019

ISSO MUDA O JOGO
Futebol e pagode, que teve sua entrada revertida em doação, 
para auxiliar a reforma e expansão da instituição AMAC.

2018

CINEMA NO MEIO DO MUNDO
Produção e montagem de aulas sobre produção audiovisual 
para as pessoas da comunidade, assistidas pelo coletivo no 
meio do mundo.

2016

DIA DAS CRIANÇAS CARRAPICHO
Arrecadação de brinquedos e desenvolvimento do evento afim 
de comemorar o dia das crianças junto as famílias assistidas 
pela ONG SAICA Vida Carrapicho.

2015

FREELANCE +Editora Grupo Global
Responsável por redigir matérias, criar anúncios e fazer a diagramação de um jornal 
mensal e revistas bimestrais da região norte de SP.
Empório Kérala
Planejamento de marketing, ambientação, fotografia e criação de peças.

Criação para mídias
Direcionamento e criação de peças, fã clubes, LV eventos criativos, Creche Criar,
Advocacia Cruz e Agência Pimenta. 
Editor de vídeos 
Edição de teaser, vídeos e retrospectivas para fotógrafos e clientes finais.
Fotografia
Shows e eventos corporativos e familiares, C13 eventos e Patricia Cruz Fotografia.

 
INDEPENDENTE
Peça Comédia na Área
Divulgação, sonoplastia e produção da peça teatral.
UCI (União dos Cineastas Independentes)
Viabilização de filmagem, inscrição em editais, formação de equipes e produção. 
Desenvolvimento de três curtas metragens e uma fotografia aos quais foram 
selecionados para exibição.
Somos mais que Trinta
Roteiro, assistente de direção, produção e viabilização do projeto.

Pacote office
Corel Draw
Illustrator
Photoshop
InDesign
Lightroom
Audition
Silhouette
HTML e CSS
Premiere
Sony Vegas
Preps
Quite Imposing
Camera DSLR
Instagram Analytics
Google ADS
Tráfego

Adaptabilidade
Criatividade
Liderança
Aprendizagem contínua
Flexibilidade
Multitarefas
Resolução de problemas
Pensamento crítico
Comprometimento
Ownership
Eficiente
Relacionamento interpessoal
Relacionamento em equipe
Disponibilidade de horários
Disponibilidade para viagens

Criação de campanhas para mídia social, campanha de vendas e eventos. 
Criação de peças online e off-line, veiculação e análise de resultados e 
fotografia.


