ELOAH CRISTINA
UX DESIGNER | PROJECT ANALYST | AGILE LOVER

INFO

EXPERIÊNCIA

34 anos. São Paulo.
eloahcristina@gmail.com
www.linkedin.com/in/eloah-cristina
11 - 99988.3113

UX/UI DESIGNER

FORMAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO EM UX DESIGN
EBAC - Escola Britânica de Artes Criativas
2019 – 2020 | Cursando

MBA EM MARKETING
UNIP - Universidade Paulista
2012 - 2013 | Não concluído

PÓS EM GESTÃO DE PROJETOS
UNIP - Universidade Paulista
2009 – 2010 | Concluído

SUPERIOR EM DESIGN DE MÍDIA DIGITAL
Faculdade Impacta de Tecnologia
2006 - 2008 | Concluído

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Universidade Cruzeiro do Sul
2000 - 2003 | Concluído

CERTIFICAÇÃO
SFC - SCRUM FUNDAMENTALS CERTIFIED
SCRUMstudy

SFPC - SCRUM FOUNDATION
PROFESSIONAL CERTIFICATE
CertiProf

CLF - CERTIFIED LEAN INCEPTION
FACILITATOR
Caroli.org

IDIOMA
ESPANHOL

Nível intermediário a avançado

INGLÊS

Nível intermediário

Editora Moderna - Grupo Santillana | Abril 2017 - atual
- Especificações e desenvolvimento de projetos de sites, hotsites,
portais, aplicativos e tecnologias educacionais: desde a coleta de
requisitos, concepção do produto, até a entrega final.
- Definição de escopo, planejamento, cronograma, recursos,
acompanhamento e métricas de desenvolvimento.
- Elaboração de orçamentos, análise de viabilidade de projeto e
negociação com fornecedores.
- Definição de modelos de interação, mapeamento dos fluxos de
navegação, arquitetura da informação, wireframes (baixa, média e
alta fidelidade), protótipos navegáveis e gerenciamento de padrões
de interface.
- Realização de QA durante e após implementação dos projetos.
- Desenvolvimento (design/front-end) de conteúdos digitais para o
material editorial de Inglês e Espanhol.
- Edição de arte digital para os materiais do Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD).

UX/UI DESIGNER & MARKETING DE CONTEÚDO
Marola com Carambola | Jun 2013 - atual (projeto pessoal)

-

Design do site e branding.
Edição, atualização e manutenção da plataforma Wordpress.
Desenvolvimento front-end (HTML, CSS).
Redação de textos de viagem.
Produção e tratamento de fotos de viagem.
SEO e experiência do usuário.

UI DESIGNER & VISUAL DESIGNER
Sampa Housing | Dez 2014 - Out 2015

-

UI Design para sites, hotsites e landing pages.
Criação de e-mail marketing e campanhas de Mídias Sociais.
Criação de materiais gráficos (banners, folders, anúncios, catálogos).
Design de apresentações corporativas.

UI DESIGNER
PCI Integrated Management Services | Fev 2014 - Ago 2015

- UI Design para sites, sistemas e aplicativos.
- Desenvolvimento front-end (HTML, CSS).
- Desenvolvimento de site institucional e materiais de divulgação.

UI DESIGNER
Luvima | Set 2013 - Set 2014
- UI Design para sites, sistemas e blogs.
- Desenvolvimento front-end (HTML, CSS).
- Edição e atualização de páginas no Wordpress.
- Desenvolvimento de layouts e materiais de Marketing Digital,
conteúdo para redes sociais e branding.

EXPERIÊNCIA

FERRAMENTAS
Figma

InVision Studio

Adobe XD

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom
HTML

Sketch

CSS

Google Analytics

Adobe Ilustrator
Wordpress
Hotjar

HARD SKILLS
-

Metodologias ágeis
Design de produtos digitais
Especificações de projetos
Elaboração de fluxos
Criação de protótipos/wireframes
Documentação de funcionalidades
Analise de dados (GA)
Design Thinking

SOFT SKILLS
-

Auto gerenciamento
Capacidade analítica
Trabalho em equipe
Perfil analítico
Inteligência emocional
Pensamento crítico
Tomada de decisões
Melhoria contínua
Transformação digital

ANALISTA DE NEGÓCIOS
Jaws Digital | Jun 2011 - Abril 2014

- Gerenciamento de projeto pontual para o Ministério do Trabalho.
- Alinhamento e comunicação com os stakeholders (feedback técnico,
entregas e estimativas).
- Atuação nas decisões sob a perspectiva tecnológica.
- Gestão de risco (visão tática/estratégica e tomada de decisão).
- Mapeamento de processos e atividades.
- Criação e controle de cronograma.
- Atuação na homologação durante e após implementação do projeto.

COORDENADORA DE PROJETOS
PH2 Full Creativity | Jun 2011 - Jun 2013

-

Gestão de equipe digital (designers e desenvolvedores).
Interação com as áreas de atendimento, marketing e comercial.
Elaboração de orçamentos e análise de viabilidade dos projetos.
Definição de requisitos e condução do processo do início ao fim.
Definição de escopos, cronogramas e planilhas de entrega.
Identificação de necessidades e reuniões com os stakeholders.
Atuação na homologação durante e após implementação do projeto.
Atuação no processo de contratação de equipe e fornecedores.

GERENTE DE PROJETOS DIGITAIS
DNS Comunicações | Set 2010 - Mai 2011

- Elaboração de projetos de sites, hotsites, portais e sistemas web.
- Levantamento de requisitos e mapeamento de processos de acordo
com as regras do negócio dos stakeholders.
- Criação e controle de cronograma.
- UI Design e Desenvolvimento front-end (HTML, CSS).
- Atuação na homologação durante e após implementação do projeto.

Veja linkedin.com/in/eloah-cristina para maiores detalhes.

