MICHAEL JACOB

“

UI/UX DESIGNER
MICHAEL-JACOB@HOTMAIL.COM

WE MUST DESIGN FOR THE WAY PEOPLE BEHAVE,
NOT FOR HOW WE WOULD WISH THEM TO BEHAVE.

”

DONALD A. NORMAN

MICHAELJACOB.COM.BR

11 98639.5597

EXPERIÊNCIA

SÃO PAULO/ BRASIL

FORMAÇÃO

BRADESCO

CERTIFICAÇÃO DE UX DESIGN

UI /UX DESIGNER | 2021–ATUAL

BELAS ARTES

Atuando na criação de wirframes, protótipos e ﬂuxos de navegação, para
produtos/serviços digitais no banco Bradesco. Trablahando no app Bradesco especiﬁcamente na seção de investimento, tambem na criação de
Portal de Investimento Bradesco ajudando nossos usuarios entender os
produtos de investimento e ajudando eles no process da tomada de
desição. Criando também ferramentas para os gerentes e assessores de
investimentos para facilitar seus trabalhos assessorando seus clientes.
Utilizando as metodologias de Design Thinking e Agile. Sempre
trabalhando em conjunto com time de desenvolvimento, research e
Writer, para alcançar os melhores resultados para nossos clientes
melhorando os produtos atuais e incluindo outros novos.

2019

GRAPHIC DESIGNER
PANAMERICANA DE ARTE

2010

ADMINISTAÇÃO HOTELARIA
UNIVERSIDADE DE ALEXANDRIA

HABILIDADES
USER EXPERIENCE (UX)
USER INTERFACE (UI)

BANCO FATOR DE INVESTIMENTO

DESIGN THINKING

UI /UX DESIGNER | 2012–2021

AGILE METHODOLOGY

Responsável pela criação de layout de produtos como interfaces de
sistema, aplicativos, hotsites e comunicações de mídia social.
Prototipagem e wireframe de produtos ﬁnanceiros, junto com a equipe
de desenvolvimento, testando ideias e reﬁnando projetos.
Participação em projetos de branding, que resultaram na reposicionamento da marca Fator no mercado.
Diagramação das revistas, relatórios ﬁnanceiros e livro anual para o
mercado ﬁnanceiro.

MFLOGIC
DIRETOR DE ARTE | 2010–2012

LEAN UX
GRAPHIC DESIGN
HTML&CSS

FERRAMENTAS
ADOBE XD
ADOBE SUITE
FIGMA
INVISION
MIRO

Responsável pela criação de layout de campanha publicitária para
projetos online e oﬄine, para médias e grandes empresas da Indústria
Farmacêutica (Phizer - MERCK - Zambon - Bayer)
Desenvolvimento e implementação de layout para hotsites, JOOMLA,
WORDPRESS e Email Marketing.
Criação e desenvolvimento de layout para aplicativos e projetos de
e-learning para apoiar dos médicos e areas comerciais.

IBM
WEB DESIGNER | 2008–2010

Desenvolvimento, implementação e atualizações para os sites da IBM,
enquanto trabalhava em conjunto com a equipe de QAs para atingir o
nível AAA para WCAG. (EUA / Canadá)

ANIMATECH
DIRETOR DE ARTE | 2007–2008

Trabalhei na criação de projetos para empresas de médio e grande porte,
branding, anúncios impressos, sites, E-mail marketing e campanhas.

WCAG

IDOMAS
PORTUGUÊS

FLUENTE

INGLÊS

FLUENTE

ÁRABE

FLUENTE

2003

