
DADOS PESSOAIS ////////////////////////////////////////////////////////
Nome: Andrés José Gómez Perez/////////////////////////////////////
Lugar e data de nascimento: Madrid - ES, 19/03/86 ////////////
Estado civil: Casado //////////////////////////////////////////////////////
Telefone: 11 954742582 /////////////////////////////////////////////////
Email: ag@andresgomezperez.com /////////////////////////////////
Web: Http://www.andresgomezperez.com ////////////////////////



FORMAÇÃO ACADÊMICA

Curso Master de Designer Gráfico com carga horária de um ano na Escola de Arte Trazos de Madrid / 2005 - 2006

Formado em Designer Gráfico na Escola de Arte Número Diez de Madrid / 2008 - 2010

Projeto de final de estudos na Escola de Arte Número Diez de Madrid / 2010 - 2011

CURSOS E CONCURSOS

Participação em concurso proposto pela Comuniddade de Madrid à Escola de Arte Numero Diez 
de Madrid “La ciudad con ojos de niños” / 2007 - 2008

Participação em concurso proposto pela Escola de Arte Numero Diez de Madrid  
para a realização de um cartaz sobre o dia da mulher trabalhadora e paticipação de cidadania 2008 / 2008 - 2009

Participação em exposição de trabalhos com temas comuns “Time machine”, organizado  pela Escola 
de Arte Numero Diez e exposto a nivel internacional em cidades européias / 2008 - 2010

Participação em concurso para a realização de um logotipo para uma marca de tratamentos 
relacionados com a enfermidade de Crohn (enfermidade intestinal) / 2009 - 2010

Participação como aluno e assistente de professor nos cursos “Km 13” realizados 
pela central de desenho de Madrid. / 2009 - 2010

Participação em concurso promovido pela “Marca X” para a realização de desenho de roupas / 2011 - 2011 

Participação em concurso promovido pela Comunidade de Madrid para a realização 
de um Cartaz sobre o Carnaval de Madrid / 2012 - 2012

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

 Cargo  Desenhos para integrar uma revista de jovens desenhadores editada com o título   
  “Jovenes pero Alcanzables”   
   
  Empresa: Jose Luis de Hijes Diseño Gráfico / trabalho freelancer / Madrid / 2008 - 2008

 
  Cargo  Colaborador em departamento de logística e desenho gráfico nos cursos “KM 13”   
  
  Empresa: Di_mad y Matadero de madrid / trabalho freelancer / Madrid / 2009 - 2010
 
 
 Cargo  designer gráfico, nesta experiência tive a oportunidade de colaborar na realização 
  de diversos projetos no renomado Estudio de Desenho Grafico de Manuel Estrada. 
  
  Empresa: Di_mad (central de diseño matadero) / Estágio de três meses / Madrid / 2009 - 2010
  
 
 Cargo  Assistente de professor nos cursos fantasy design promovidos na Escola 
  de Arte Número Diez durante três semanas a estudantes de módulos 
  de formação e bacharelado. As classes consistiam em ensinar umas noções básicas   
  aos estudantes sobre a especialidade do disenho gráfico 3D com o programa 3DMax. 
 
  Empresa: Museo de artes decorativas de Madrid / Madrid / 2009 - 2010

 
 Cargo  Desenho Infográfico em 3D para concurso de residências sustentáveis.  
   
  Empresa: Estudio de Manuel Estrada / trabalho freelancer / Madrid / 2010 - 2010

 
 Cargo  Desenho Infográfico em 3D para Feira do salão imobiliário de Madrid (SIMA)  
   
  Empresa: GLF Comunicación. Eventos.Producción / trabalho freelancer / Madrid / 2011 - 2012

 Cargo  Animador de vídeo promocional. 
   
  Empresa: Hotéis NH Madrid / trabalho freelancer / Madrid / 2012 - 2012

 
 Cargo  Desenhador gráfico e after. 
   
  Empresa: Estilingue Filmes / trabalho freelancer / São Paulo / 2012 - 2012

 Cargo  Desenhador gráfico. 
   
  Empresa: Epigram / trabalho freelancer / São Paulo / 2013 - 2013

IDIOMAS 

Espanhol  Materno
Inglês   Nível Médio - Alto
Português  Médio - Alto

INFORMÁTICA

Domínio a um bom nível dos sistemas operacionais 
MAC e PC, nível médio avançado em processadores 
de texto, folhas de cálculos, manutenção informática, 
internet, etc.

DADOS DE INTERESSE

website:  http://www.andresgomezperez.com

Permissão para conduzir “B”

Disponibilidade: Total, disponibilidade para realizar deslocamentos



Me considero uma pessoa/////////////////////////
trabalhadora, otimista, ///////////////////////////

com vontade de aprender, ////////////////
melhorar e //////////////////////////////////

alcançar minhas /////////////////////
expectativas //////////////////////
sempre em ////////////////////
constante///////////////////

evolução.///////////////
/////////////////////////
/////////////////////

////////////////
///////////
///////
///


