Alana Carvalho
Jornalista e Designer

E-mail: contato@alanacarvalho.com
Portfólio: alanacarvalho.com.br
Rio de Janeiro - RJ

R esum o

Jornalista com experiência em TV, assessoria, produção de conteúdo online e
cobertura de eventos. Designer com ênfase gráfica e experiência em mídias
sociais, criação de layouts e desenvolvimento front-end.

Experiência P rofissional

06/2015 – 06/2016 | Casa da Moeda do Brasil
Estagiária
Atuação como web designer auxiliando na criação e manutenção do portal, da
intranet e dos sistemas utilizados pela empresa. Criação de banners para
publicações internas.
P ortal
Participação ativa no projeto de reformulação do portal da Casa da Moeda
que trouxe diversos benefícios como o carregamento do conteúdo 80%
mais rápido e a maior facilidade de administração. Isso foi possível graças a
alteração do site anteriormente desenvolvido em JSP por uma versão em
linguagens mais avançadas. O projeto também empregou as boas práticas
estabelecidas pelo W3C e pelo eMAG, o que aumentou o índice de
acessibilidade e possibilitou uma melhor experiência de navegação para
todos.
07/2014 – 06/2015 |Moda Na Web
Estagiária
Criação de banners para veiculação em redes sociais ilustrando publicações diárias
e promoções. Produção de banners para a loja virtual da empresa e para os sites
dos clientes. Elaboração de prospectos, folders, cartões de visita, tags e calendário.
05/2012 – 06/2013 |Rede Record
Estagiária
Produção de pautas para os telejornais da emissora, “Balanço Geral” e “Cidade
Alerta”. Apuração de notas e informações com a polícia e os demais órgãos.
Produção de links ao vivo para o jornal matinal “RJ no Ar” e gerenciamento do giro
do trânsito que acontecia no mesmo programa.

02/2011 – 04/2012 |Assessoria da Polícia Civil
Estagiária
Atendimento a jornalistas que buscavam formações ou notas. Elaboração de
matérias para divulgação no site oficial da Polícia Civil e cobertura dos eventos da
instituição. Acompanhamento dos jornalistas durante as coletivas de imprensa.

P rojetos

Mais QI Nerds
maisqinerds.com
Um portal de notícias da cultura pop onde são publicadas matérias, críticas e
entrevistas sobre cinema, séries, desenhos e muito mais. Além de realizar
coberturas de eventos no Rio de Janeiro. No projeto sou responsável pela criação
das artes das redes sociais e promoções, edição de vídeos, manutenção e criação
do layout e publicação das notícias.

Form ação Acadêm ica

2014 – 2016
Design Gráfico Tecnológico
Universidade Estácio de Sá
2008 – 2013
Comunicação Social – Jornalismo
Faculdade Pinheiro Guimarães

Habilidades Técnicas
Design
Photoshop
Illustrator
In Design
Premiere

Noções

Design
Fireworks, After Effects, Lightroom

Web Design
HTML
CSS
Wordpress
Bootstrap

Web Design
PHP, JavaScript, JQuery, Markdown,
Angular

