Delmar Holanda Pereira Júnior
39 anos / Casado / 3 filhos
Natural do Recife - PE
Contatos: 81 98124.2466 (TIM)
81 99455.8452 (CLARO)
E-mail: delmarholanda@gmail.com
delmar.holanda@outlook.com

EXPERIÊNCIAS
- LONDON COMUNICAÇÃO VISUAL
Período: 1999 a 2000
Função: Design Gráfico / Aplicador
Atividades: Criação de layouts para banner’s, placas,
fachadas, totens, veículos, sinalização interna e externa,
bem como participação nas montagens de algumas
peças.
- ALPHA GRÁFICA DIGITAL
Período: 2001 a 2008
Função: Design Gráfico / Ger. de Produção / Sinalização
Atividades: Criação de peças para clientes diversos,
desde um simples cartão de visita até um manual ou
revista. Gerenciei o setor de sinalização por 6 anos,
sempre com a mesma equipe, todos os trabalhos
entregues no prazo e com qualidade.
- ATMA+BIANCHI COMUNICAÇÃO ILIMITADA
Período: 2008 a 2011
Função: Artefinalista / Dir. de arte
Atividades: Fechamento de arquivos para fornecedores
variados e diversos segmentos, bem como a direção de
arte de alguns clientes.
- AMPLA COMUNICAÇÃO
Período: 2012 a 2015
Função: Assistente de Arte (varejo / institucional)
Atividades: Fechamento de arquivos para fornecedores
variados, de diversos segmentos, atendendo a demanda
de tabloides, anúncios, vts e impressos gráficos.
Pontualmente fui solicitado pra fazer criações de KVs
para clientes do varejo.

CONHECIMENTOS
- Pacote Adobe
Photoshop, Illustrator e InDesign

- Plataformas Mac e PC
- Sinalização
Técnicas de montagem, estrutural
e substratos

- Gráfica
Digital e Off-set

- Vendas / Liderança
Treinamento feito no SEBRAE

- Coord. / Gerenciamento de Equipe
- CAMPANHA POLÍTICA | Prefeito de Olinda 2016
ANTÔNIO CAMPOS
Período: Junho a Novembro/2016
Função: Diretor de Criação
Atividades:Rresponsável por toda a criação e produção
gráfica da campanha, bem como a criação de
conteúdo digital.

Merchandising

REFERÊNCIAS
- Mané Cavalcante / 81 99113.8702
Ampla Comunicação / Presidente

- Juliano Rossetini / 81 99264.9333
Hemobrás / Marketing

- INFINITO PROMOÇÕES E EVENTOS
Período: Fevereiro a Novembro/2017
Função: Diretor de Arte / Finalista
Atividades: Criação de peças para eventos e ações
promocionais de diversos segmentos, fardamentos,
personalização de ambientes (estandes, espaços para
feiras e shows), bem como campanhas institucionais
e planejamento.

- Betinho Montenegro / 81 99185.4761
Diretor de Criação / Diretor de Arte

QUEM SOU EU?
Um pai, marido, filho, irmão e um apaixonado
pela vida, tecnologia, vendas, design,
fotografia, criatividade, novidades e desafios.

