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Objetivo 
Olá, meu nome é Felipe Antunes, tenho mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento               

de sites, do design,front-end e marketing, área que me especializei. Trabalhei em vários tipos              

de empresa, desde agências de publicidade ao maior site de ingresso para cinema do Brasil,               

desenvolvendo artes para pré-home de grandes filmes e até o canal de vendas do Rock in Rio                 

da Ingresso.com. Trabalhei também como design de um host e uma softhouse. Tenho             

facilidade interpessoal, facilidade com prazos e pressão.  

Tenho experiência em design para interface,gráfico e web, tendo inclusive participado de            

projetos da Cinemark, Cinépolis e grandes teatros do país, entre eles, Theatro Municipal. 

Também trabalhei com ensino a distância, elaborando animações e interatividades para           

facilitar o aprendizado 
Hoje me especializei em Front-end, dominando HTML , CSS , JQUERY, e frameworks de CSS               

e JS. 

 

 

 
Qualificações 
Sou formado em publicidade pela UFES e fiz extensão em webmaster pela INFNET, tenho              

mais de oito anos de experiência com produção para web. 
Tenho facilidade de trabalhar em grupo. 
Sou especializado em publicidade digital, html e tenho experiências em várias agências            

digitais. 

Tenho experiência em produção de cursos a distância, e interação baseada em JS e              

frameworks. 
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Experiência Profissional 

 

Pareto Group– Front-end e desenvolvimento de tecnologias para mensuração de dados em            

anúncios e rede sociais 
Início: março de 2019  
Término: Agosto de 2019 

 
Unigranrio – UI/UX, design, produção de cursos, soluções e games, usados para o ensino              

das faculdades a distância.  
Início:  Julho de 2014 
Término: Novembro de 2018. 

 

GOVBR - Webdesigner pleno responsável pela comunicação interna e externa da empresa.            

Também responsável pela parte gráfica. 
Início:  Dezembro de 2012 
Término: Agosto de 2013 

 
B2W – Ingresso.com - Desenvolvimento de interface para software voltados ao cinema            

(Bilheteria, Monitor Auxiliar, ATM, TVS, entre outros) . 
Layout do hotsite, e-mail marketing, pré-Home, background promocional, arte para rede           

social, html entre outros. 
Início:  Outubro de 2009 
Término: Dezembro de 2012 

 
RJHOST/ Script Fácil - Desenvolvimento de projetos web para clientes e para a própria              

empresa. 
Desenvolvimento do layout da página da empresa e da página de scripts. 
Início: Março de 2009 
Término: outubro de 2011 
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Embria RJ – Desenvolvimento de interface para o software de gerenciamento de empresas             

desenvolvido pela Embria. 
Início: Março de 2008 
Término: Dezembro de 2008 

 
Kobi RJ – Otimização, Marketing para comércio eletrônico e desenvolvimento de layout. 
Início: Outubro de 2007 
Término: Março de 2008 

 
Prix – ES - Desenvolvimento de sites, criação de banners publicitários, desenvolvimento de             

sistemas em php, criação de e-mail marketing e adaptação de campanhas impressas para a              

web na empresa bits que faz parte do grupo Prix.  
Início: Abril de 2006 
Término: Abril de 2007 

 
Secult-ES - Desenvolvimento e atualização de sites e hotsites para eventos da Secretaria da              

Cultura do ES. 
Início: Junho de 2004  
Término: Abril de 2006 

 

 
Formação Acadêmica / Escolaridade 

 
UFES  
2002 – 2007 - Formado pela universidade federal do Espírito Santo no curso de Comunicação               

Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, tendo estendido o curso na disciplina             
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marketing digital e desenvolvido a monografia em marketing viral. 
Idiomas 
Inglês para leitura 
Espanhol para leitura 

 

Projetos  Pessoais 

 

Super Vestibular 

Portal de vestibular vendido ao portal Brasil Escola. 

CliqueVestibular (www.cliquevestibular.com.br) 

 

Eventos e congressos 

 

Fórum Internacional de Design  

Outubro 2014 

 

Brazil JS - Porto Alegre 

Agosto 2016 

 

GDG -Duque de Caxias 

2017 
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Cursos Complementares e conhecimentos 

 
Infnet –RJ  
HTML Completo 16 horas  
Dreamweaver: Dynamic Application Development 24 horas  
Web Standards, Tableless, CSS e Acessibilidade 24 horas.  
Photoshop para Web 16 horas  
Flash: Rich Media Design 16 horas  
Projeto e Administração Internet/intranet 40 horas 
Programação com Javascript 24 horas 
Desenvolvimento de Aplicações Web com PHP 24 horas  
Desenvolvimento de Aplicações Web com ASP 20 horas  
Desenvolvimento de Interfaces Web com Ajax 24 horas  
Introdução à Lógica de Programação 16 horas  
Tecnologia em Redes 16 horas  
XML 
Design de software. 

 

Alura, schoolofnet e Udemy 

+- 500horas  de cursos 

 

Conhecimentos  
HTML Completo 

CSS3  
Atualização e manutenção de sites 
Web standards, Tableless, CSS e Acessibilidade 
Photoshop para Web 
Javascript (avançado) 
Jquery (avançado) 
PHP e SQL.  (puro, laravel e code igniter) 
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React 

Fireworks 
Office 
Usabilidade 
SEO 
Wordpress 

Bootstrap 

Design Responsivo e grids 

Git 

Composer 

Sass, Compass, Gulp  

 
Sites de referência 
www.abcvp.com.br 
www.ingresso.com 

www.unigranrio.com.br/ead 

www.cyberconcurseiro.com.br 

http://euquero.unigranrio.com.br/ 

http://www.paretogroup.com.br 

https://www.cliquevestibular.com.br/ 

 
Ver mais em meu portfólio:  

www.felipeantunes.com.br 

 

http://www.ingresso.com/
http://www.unigranrio.com.br/
http://www.cyberconcurseiro.com.br/
http://euquero.unigranrio.com.br/
http://www.paretogroup.com.br/
https://www.cliquevestibular.com.br/
http://www.felipeantunes.com.br/
http://www.felipeantunes.com.br/

