
JESSICA SARALAND PEREIRA 
BRASILEIRA,CASADA, NASCIDA EM
20 DE ABRIL DE 1991 (28 ANOS)

Rua Frei Cipriano, 150 
Nova Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG 

(31) 98400-1754 
jessicasarahland@gmail.com 

Portfolio: jessicasarahland.com.br 

OBJETIVO 
Trabalhar com Comunicação / Design nas seguintes áreas: Criação, Gestão de Redes Sociais, Arte e 
Design Gráfico, Marketing e Pesquisa de Mercado, Pesquisa Teórica e Aplicada, Treinamento, 
Planejamento e Atendimento. – Cargo / Nível de interesse: Analista de Marketing /Comunicação / 
Design 

FORMAÇÃO 
Design | UNIBH – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE 

2015 –    2018
• Campus: UNIBH Estoril / Situação: Concluído

EXPERIÊNCIA 
Analista de Marketing | OPTIVISION BRASIL 
2018 –    ATUALIDADE

• Atividades: Responsável pela criação de peças gráficas on e offline, organização de 
eventos, planta baixa e detalhamento elétrico, pdv, ambientação 3D, fechamento de 
arquivos, pré-impressão, desenvolvimento e finalização de todos os processos, 
elaboração de peças de visual merchandising e comunicação interna e externa. Social 
media e análise dos dados colhidos.

Designer Gráfico| JALECOS BORDADOS 
2014 –  2018 

• Atividades: Confecção de estampas digitais; criação de peças gráficas digitais e
impressas; manutenção e edição de websites; criação e edição de banners, campanhas e
montagens; diagramação de publicidade impressa, gestão e alimentação de redes sociais,
métrica de redes sociais.

Assistente Administrativo | ASTER GRAF 
2013 –  2014 

• Atividades: Contas a receber, abertura e fechamento de caixa, emissão de notas fiscais.

Designer Freelancer | HOME OFFICE 
• Atividades: Criação de peças gráficas digitais e impressas; manutenção e edição de

websites; criação e edição de banners, campanhas e montagens; diagramação de
publicidade impressa, gestão e alimentação de redes sociais, métrica de redes sociais.
Branding e gestão de marca.

http://jessicasarahland.com.br/


 

 

 

 

 

 PERFIL PROFISSIONAL E HABILIDADES 
• Softwares: Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe InDesign, Adobe 

Lightroom, Autocad, CorelDRAW 

• Idiomas: Inglês intermediário / Espanhol básico. 

• Habilidades: Lettering, ilustração, redes sociais, 

Wordpress, CRM, planejamento, redação e 

diagramação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 PROJETO PESSOAL 
 Omega Comunicação| Agência de publicidade 
Auxílio na gestão da Omega Comunicação. Planejamento estratégico, branding, criação de 
conteúdo para redes sociais; gestão de marcas.  
Site: www.omegacomunicacao.com.br 

 


