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ÁREA DE INTERESSE 

Comunicação: design gráfico, web, animação e vídeo, mídias sociais 
 

PERFIL PROFISSIONAL 
Desenvolvedora/Designer 

Consumidora de novas tecnologias, tenho paixão por conhecer/estudar ferramentas 
e linguagens tanto para comunicar em diferentes mídias quanto para aplicá-las no 
dia a dia. 

Trabalho há 20 anos no Terceiro Setor com foco em traduzir para a sociedade 
indicadores e políticas educacionais. 

Cursei três anos de Processamento de Dados; o aprendizado de lógica/estrutura de 
programação me ajuda a desenvolver e finalizar produtos para a web ou escolher 
soluções que facilitam o trabalho em equipe. Também trabalhei como assistente em 
pesquisas educacionais, o que exige conhecimento de metodologias qualitativas e 
quantitativas de pesquisa. 

 
 

 Formação Acadêmica 

 
• Formação em Design (foco: Motion Design) 

Escola Panamericana de Artes 
(2007 a 2010) 

• Processamento de Dados  
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(1997 a 2000 – incompleto) 

 

 Experiência Profissional 

Cenpec - Centro De Estudos e Pesquisas em Educação Cultura e Ação Comunitária 
maio de 2001 a dezembro de 2020 

 
Trabalhei em diversos setores do Cenpec: comunicação institucional e interna; 
assessoria de comunicação/apoio à divulgação de pesquisas; apoio a projetos; 
apoio às áreas de administração e logística. 

http://albacerdeira.online/
https://www.linkedin.com/in/alba-cerdeira/


 
2020 – Integrante da equipe de comunicação: 
• Programa Itaú Social Unicef: designer responsável pela reorganização e 

programação do site do programa (prototipagem e produção em WordPress) 
• Produção de e-mail marketing em HTML com foco em públicos específicos de 

acordo com as boas práticas para diminuir envio de SPAM 
• Criação de peças de marketing social para várias plataformas (Youtube, 

WhatsApp, Facebook) 
• Configuração de postagem automática única no Facebook para diferentes 

páginas 
• Desenvolvimento de soluções para designers instrucionais aplicáveis nos 

sistemas Moodle e Google Sala de Aula, levando em conta dificuldades de 
acesso e variedade de sistemas operacionais dos cursistas 

• Produção de vídeos e animações 
• Escolha de software, direção de eventos ao vivo e online; produção/edição de 

webinários e outros projetos em plataformas multicanais 
 
2018-2019 – Designer para projetos educacionais e de comunicação institucional na 
Diretoria de Diretoria de Difusão e Mídias, com destaque para: 
• Coordenação da edição de publicações e gestão dos prestadores de serviço 
• Organização da documentação do projeto de avaliação do Centro de Mídias da 

Amazônia, apoiando assessores e técnicos na organização do trabalho remoto e 
na elaboração de relatórios 

• Produção visual e direção de eventos ao vivo, como Socioeducação em debate II 
• Elaboração de cenário 270 graus, desenvolvido para software de mídia mapping 

e reproduzido em cinco telas na solenidade do 30º aniversário do Cenpec 
• Acompanhamento de relatório de mídia, programação de busca booleana e 

distribuição de boletins 
 

2008-2018 – Integrante da equipe de assessoria de comunicação: 
• Responsável pela concepção visual, programação, produção e publicação do site 

do Cenpec de 2012 a 2019 
• Design da revista eletrônica Cadernos Cenpec e de pesquisas com divulgação 

voltada para jornalistas 
• Responsável pela introdução da infográficos para divulgação de pesquisas 
• Organização e gestão de marketing das páginas institucionais do Cenpec em 

redes sociais (Facebook, Twitter e YouTube)  
• Gestão do Google Grants (equivalente do Google AdWords voltado para Ongs)  
• Gestão da produção de publicações e de fornecedores  
• Layout de stands (vídeo e comunicação visual) para feiras e eventos 
• Edição de vídeos e animações 

 
 

 



2001-2008 – Integrante de projetos para formação de professores e estudantes: 
• Coordenadora da produção de material didático para jovens da Fundação Casa 
• Diagramadora de material didático para professores ou estudantes, como: 

o Entre na Roda (projeto de incentivo à leitura - 8 volumes).  
o Estudar pra Valer!  (voltado para o ensino fundamental 1 e 2 - 18 volumes) 
o Tic Educação (novas tecnologia de ensino/aprendizagem - 6 volumes) 
o Com a Palavra (Educação de Jovens e Adultos - 10 volumes) 

• Criação de logotipos e identidade visual em projetos como o Entre Na Roda e 
o Aceleração da Aprendizagem, ambos da Fundação Volkswagen 

• Responsável pelo apoio administrativo/logístico e coordenação/formação de 
estagiários durante a execução de projetos 

 
Connectcom / Unibanco - 03/1997 – 01/2001 

Técnica em manutenção de microcomputadores 
• Suporte de hardware, software e acesso aos mainframes do Unibanco, 

backups e diagnóstico de necessidades de TI dos funcionários do banco 
• Responsável pela normatização ISO 9001 no laboratório de informática, pela 

gestão do estoque e, posteriormente, pela organização e supervisão do 
trabalho dos profissionais do setor 

• Apoio na aferição e preparo do parque tecnológico do Unibanco para a 
virada do milênio 

Atividades adicionais: 

• Trabalhos desenvolvidos em parceria com Unicef, Itaú Social e Neca 
• Proposta Curricular de Língua Portuguesa para o Estado do Ceará 
• Produção de conjunto com oito gibis para a Fundação Volkswagen 
• Site da Campanha Nacional Pelo Direito a Educação (2014) 
• Revista da Faculdade de Fisioterapia da USP 
• Desenvolvimento do website da Fundação Carlos Chagas 

Cursos 

Aprendendo SVG Do Início ao Avançado - 11/2020 
Udemy 

Introdução ao Jornalismo de Dados – 05/2014 
Escola de Dados/Impact Hub 

FORMAÇÃO ADOBE CS6 WEB - HTML/CSS, 
FIREWORKS, DREAMWEAVER E FLASH - 2013 

Senac 

Infografia - 2012 
Casper Líbero  

Publicação Digital – iPad e Android - 10/2011 
DRC – Certificações Adobe 

O Conteúdo na Era Digital - 05/2011 
Universidade Brasileira do Livro (Unesp) 

Diagramação de Livros 05/2007 
Universidade Brasileira do Livro (Unesp) 

Administração Windows Network – 1998 
Impacta Tecnologia 

Montagem e Manutenção de Computadores - 1997 
Aladdin 

Espanhol 
Centro de Línguas Estrangeiras (1993-1996) 

https://issuu.com/albacerdeira/docs/reat__rio_abmrj_alterado15-09
https://issuu.com/albacerdeira/docs/plano_de_educa____o_integral_format
https://issuu.com/albacerdeira/docs/name405124
http://semanadeacaomundial.org/2014/
https://issuu.com/rpgsouchard/docs/alongamento_muscular_no_tratamento_
https://www.udemy.com/course/aprendendo-svg-do-inicio-ao-avancado/


Softwares/plataformas 

Pacote Office  
• Word, Excel, Power Point 

Design Gráfico: 
• InDesign  
• Illustrator 
• Photoshop 
• Acrobat Pro 

Motion Design 
• After Effects, Premiere 
• Videoanimação com Power Point 
• Sparkol Vídeo Scribe 

Web Design e Prototipagem 
• Adobe XD 
• InVision 
• Adobe Dimension 
• Dreamweaver 
• WordPress – Desenvolvimento de 

sites/sistemas integrações 
• Moodle 
• Sistema OJS – sistema para 

publicações científicas 
• HTML 5 

Gráficos e Mapas Interativos  
o amCharts 
o Tableau 
o Google Maps 

 

Media Marketing 
• Google 

o Admin Console 
o Grants (publicidade do google 

AdWords para Ongs) 
o Analytics 
o Data Studio 
o Google Drive e suas integrações 

• Facebook 
o Plataforma de 

publicidade/business 
o Integração com WhatsApp e 

Instagram 
o Análise de alcance e resultados 
o Crossposting 

• Meltwater – Análise de mídia 
• Comunique-se – ferramenta de 

mailing 

Video Streaming 
• OBS - Open Broadcaster Software 
• Streamyard 

Gestão de projetos e fluxos 
• Teamwork 
• Slack 
• Trello 
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