
Jessica PezentiDesigner e Ilustradora

Data de nascimento 13/04/1991
contato@studiomarta.com.br
Telefone: 19 99178-2512

Sou uma designer graduada em Artes Visuais Multimídia em 2013 na universidade Unopar Presencial.
Amo todo tipo de arte e a beleza da experimentação.
Tenho experiência atuando em agências e serviços freelances como design gráfico, webdesign, ilustração, adm. de redes sociais, criação de 
campanhas.
Atualmente trabalho como freelancer focado em marketing digital, produzindo também design gráfico,
administração de redes sociais, ilustração didática e/ou editorial, ilustração infantil e adulta.
Produzi e ministro o curso profissionalizante de “Design Gráfico” em Americana - SP na escola Art e Design,
e atualmente estou lançando um curso novo de “Ilustração Digital”. Criei estes cursos pois além de ser um
gosto para mim considero gratificante passar para as pessoas não só o conhecimento técnico como também
prepará-los para o mercado de trabalho e despertar o gosto pela arte, de acordo com a experiência que tenho
implementando arte como ferramenta para empresas de comunicação.
Estou sempre aberta para novos aprendizados e desafios.

Experiencia

Studio Marta - Designer e Marketing Digital
Trabalho como freelancer e com clientes diretos 
setembro de 2015 - Trabalho atual

Professora curso profissionalizante de Design 
Gráfico, Photoshop e Ilustração Digital
Escola Art e Design - outubro de 2015
Crio conteúdo, monto apresentações, exercícios, interação com os 
alunos, atualização de tendências, eministro as aulas. O conteúdo é 
Design gráfico e web com foco em marketing e mercado de trabalho, 
com teorias como gestalt, semiótica, psicodinâmica das cores...e 
técnicas como illustrator, photoshop e indesign. - Trabalho atual

Vegetal Sabor e Saúde - Marketing Digital e Sócia-
-fundadora
julho de 2015 - abril de 2016 (10 meses)
Sócia-fundadora, trabalhei com o desenvolvimento de campanhas, 
identidade visual, materiais gráficos,
atendimento e administração de redes sociais

Fundação Harmonia - Ilustradora e Designer
fevereiro de 2014 - junho de 2015 (1 ano 5 meses)
Trabalho voluntário

K2 Comunicação - Webdesigner
julho de 2012 - agosto de 2013 (1 ano 2 meses)
Webdesigner e supervisora. Gestão de projetos, webdesign, design 
gráfico, criação de identidade visual de
empresas como Adesivoweb (www.adesivoweb.com.br), Alumipac e 
Grupo LPR. Foco em e-commerce.

ICOMP Agência Digital - Artista Visual / Webdeigner
dezembro de 2011 - julho de 2012 (8 meses)
Criação de materiais como emkt, wallpaper, website, banners e 
flyers, atuando com clientes como Michel
Teló e Luan Santana.

PADO S.A. - Designer Gráfica
agosto de 2010 - novembro de 2011 (1 ano 4 meses)
Criação de anúncios, catálogos e materiais gráficos em geral, embala-
gens, e “estampa” de produtos, gestão de rede (twitter) e atualizações 
no site institucional.

Educação
Graduação, Artes Visuais Multimídia, 2009 - 2013
UNOPAR - Universidade do Norte do Paraná

Curso técnico, Turismo e hotelaria, 2008 - 2009
Etec Americana - SP

Inglês Fluente, 2009
Skill idiomas, curso completo

Prêmios, citações e participações
3º lugar no Prêmio APP Londrina - nov / 2011
Menção honrosa na 1ª Competitiva de ilustação Nacional - 2012
Artista convidado na exposição Surrealia - jul / 2016
Publicações e menções nos sites: Abduzeedo (8 vezes) e agência 
italiana You-n

Ferramentas
Photoshop llllllllll
Illustrator lllllllll
Indesign llllllll
Corel Draw lllll
Mesa digitalizadora llllllll
HTML l  /  CSS ll
Dreamweaver l
Premiere lll
Criação de conteúdo llllllll
Facebook llllllllll
Wix llllllllllll

www.studiomarta.com.br/portfolio

Behance :  /jessicapezenti
Instagram : /jessicapezenti
Facebook : Jéssica Pezenti

Pinterest: /jessicapezenti
Linkedin: /jessicapezenti

http://escolaartedesign.com.br/
http://abduzeedo.com/index.php/daily-inspiration-1205
http://you-n.com/jessica-pezenti/
http://www.studiomarta.com.br/portfolio
https://www.behance.net/jessicapez0f2a
https://www.instagram.com/jessicapezenti/
https://www.facebook.com/jessicapezenti
https://br.pinterest.com/jessicapezenti/
https://www.linkedin.com/in/jessicapezenti/

