 Fortaleza, CE

Perﬁl
 Nome

Elan Lopes

✉ Email

designer@elanlopes.com.br

 Idade

38 anos

 Website

www.elanlopes.com.br

 Localização

Fortaleza, CE

Especialidades







DESIGN GRÁFICO EFICAZ

CRIAÇÃO DE WEBSITES

Criação de soluções gráﬁcas
que passem a mensagem
desejada e garanta o retorno
dos usuários.

Codiﬁcação para websites
de maneira clean e cross-browser,
nos padrões web, de acordo
com recomendações da W3C.

CUSTOMIZAÇÃO
WORDPRESS E JOOMLA!
Desenvolvimento de templates e
componentes para Wordpress ou
Joomla!. Conﬁguração e
otimização do sistema.


TREINAMENTOS
Capacitação de proﬁssionais
para lidar com programas e/ou
tecnologias utilizadas na internet
como HTML5 e CSS3.

Habilidades
Photoshop

85%

Fireworks

95%

Illustrator

75%

InDesign

75%

Wordpress

70%

HTML5+CSS3

90%

Joomla!

75%

JavaScript

65%

Ubuntu

90%

Gimp

80%

Inkscape

80%

LibreOfﬁce

70%

www.elanlopes.com.br

Experiência
Designer Gráﬁco & Web

 2015 - 2016

Designer Web

 2007 - 2015

 Prefeitura de Fortaleza (SEPOG)

 Secretaria da Infraestrutura do Ceará

Criação de artes e editoração de material impresso para a

Criação e manutenção do site da Seinfra e de sua intranet e

assessoria de comunicação.

criação de telas para sistemas internos.

Criação de telas e interfaces para sistemas, bem como a de

Suporte a equipe do setor de Assessoria de Comunicação e

sites e intranets.

treinamento de colaboradores em softwares livres.

Educação
Design Gráﬁco

 2014 - 2016

Ambientes de Internet

 2000 - 2002

 Faculdade 7 de Setembro

 Faculdade Estácio / FIC

Graduação em design gráﬁco com conhecimentos tecnológicos

Sequencial de nível superior com conhecimentos para

e estratégicos para soluções eﬁcazes na área de concepção e

desenvolvimento de programas, de interfaces e aplicativos,

produção gráﬁca e programação visual, para produtos de mídia

do comércio e do marketing eletrônicos, além de sites e

analógica e digital.

portais para internet e intranet.

Cursos
Front-end Developer

 2014

Curso Online de Design Web

 2011

 iwTraining

 Bruno Avila Cursos Online

Formação para Front-end Developers com conteúdo

Curso com fundamentos de design gráﬁco e comunicação

abrangendo os padrões da internet com xHTML, CSS, HTML5,

voltado para a web, acessibilidade, usabilidade e criação de

CSS3 e JavaScript.

layouts.



facebook.com/elanlopes



@elanlopes

www.elanlopes.com.br



plus.google.com/+ElanLopes

