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Nos últimos anos trabalhei como
Designer em 3 movimentos políticos,
em um deles também atuei como
Diretora de Marketing, essas
experiências me ensinaram sobre
técnica de design, ferramentas e
estratégias de marketing, mas
principalmente sobre gestão. O que
aprendi nos últimos anos me tornou
uma profissional capacitada para lidar
com quaisquer imprevistos, uma
pessoa e profissional mais resiliente.
Busco agora novas oportunidades de
fazer a diferença.

Sobre

Habilidades

Gestão de rede
social

Entrei no Ideias Radicais,
carinhosamente chamado de IRa, como
assistente de marketing. Fiquei
responsável pela gestão do Instagram e
Facebook da empresa. Isso incluía:
produção de postagens (arte e
legenda), criação da linha editoral e
identidade da marca, estabelecer as
KPI's a serem acompanhadas,
desenvolvimento de relatórios e
responder comentários e mensagens
diretas.
Em novembro de 2020 passei a atuar
como diretora de marketing,
continuando responsável pelas
atividades anteriores, mais o
desenvolvimento de campanhas de
marketing voltadas para venda de
produtos - incluso, criação de landing
pages no RDStation, KlickPages e
Wordpress, criação de artes, de emails
de venda, anúncios -, produção de
eventos online, produção de mailing
para a base de assinantes,
gerenciamento de doadores, apoio ao
desenvolvimento de novos produtos e
relatórios com as KPI's de
acompanhamento.

Abril 2020 / outubro 2021 - Ideias Radicais

Designer e Gerente de marketing

Educação

Formada pela Universidade de
Brasília em 2018

Bacharel em Biblioteconomia

Curso pelo Google

Fundamentos do marketing
digital

Rock University

Certificado em Copywriting

Inglês intermediário, Espanhol básico,
Francês básico, Pacote Adobe
(Illustrator, Photoshop, After Effects,
Premiere), Corel Draw, Figma,  
Estúdio de Criação - Facebook,
Facebook Business Suite, MLabs,
Wordpress, Elementor.

Produção de
conteúdo

Atendimento ao
público
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Desenvolvi uma coleção de
produtos com camisetas, bottons,
canecas, bandeiras e adesivos,
além do desenho das artes fiz
cotação e contratação de
fornecedores, todo o
acompanhamento da produção
até a entrega. Também desenhei
infográficos, postagens para rede
social.
Como UI fiz o desenho do novo site
institucional e do portal de notícias.
Isso incluiu definir paleta de cores
e fontes, design de todas as telas a
serem desenvolvidas na
programação, planejamento das
interações do usuário com o site.
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Contato

Jul 2019 / Dez 2019 - Livres 

Fui contratada para gerir a construção do
novo site institucional da empresa, isso
incluía fazer todo o processo de briefing e
planejamento, desenvolvimento de UI e
acompanhar a implementação. Na prática,
fiz tudo isso, mais gestão de processos do
departamento de arte e desenvolvi a
metodologia a ser aplicada na produção de
artes.
A empresa tem 20 núcleos em diferentes
estados do Brasil, cada núcleo trabalha
produzindo eventos de divulgação,
desenvolvi o processo para eles solicitarem
produção de artes para evento e o manual
de eventos com os processos que eles
devem fazer para produzir um evento. Com o
processo de artes implementado fiz arte
para mais de 50 eventos.

Designer

+55 16 982189116

oliveirarthalita@gmail.com

Disponibilidade para atuação
em Brasília, São Paulo e Rio de
Janeiro

Mar 2020 / Jun 2020 - Ranking dos Políticos 

Minha experiência de trabalho mais
curta, atuei na produção de artes para
rede social e para impressão, atuei na
criação do padrão visual para as
postagens em rede social. Durante o
período aprendi bastante sobre
produção de postagens virais para rede
social.

Designer


