FÁBIO ARAÚJO
DESIGNER MULTIMÉDIA

PERCURSO

1997 (24 anos)
V.N. de Famalicão, Braga
Portugal

2012–2015
Multimédia
AEPBS, Joane

SERVIÇOS

2015
Estágio Curricular
Editave Multimédia
V.N. de Famalicão

CONTACTOS

Castelões, V.N. de
Famalicão
Design de Marca

Design Gráfico

(+351) 912 377 052

Vídeo

fabio@fabioaraujo.net

Motion Graphics

Informática

fabioaraujo.net

Web Design

APTIDÕES

Photoshop

Premiere

Audition

Illustrator

After Effects

Office

CorelDRAW

Sony Vegas

Windows

inDesign

Animate CC

macOS

IDIOMAS

INTERESSES

Português

Nativo

Inglês

Técnico

Música

2022

Tecnologia

Comédia

Desporto

FÁBIO ARAÚJO
DESIGNER MULTIMÉDIA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DESIGNER MULTIMÉDIA | Estágio Curricular
Editave Multimédia, Lda. (Opinião Pública, Fama TV e Digital FM) | 2015
Elaboração de publicidade.

INFORMÁTICO
Profissional Liberal | 2015–2022
Reparação e gestão de sistemas operativos.

FORMAÇÃO ACADÉMICA

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE MULTIMÉDIA
Escola Secundária de Padre Benjamim Salgado | 2012–2015
Considerado o melhor aluno de sempre pelo professor de DCA (Design, Comunicação
e Audiovisuais).

CONQUISTAS

MELHOR ALUNO DE SEMPRE DE DESIGN, COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAIS (DCA)
Em 11 módulos, obtive oito vezes 20 valores, sendo todos consecutivos | 2012-2015
(Consultar anexo)
XII CONCURSO DO CARTAZ DA QUEIMA DAS FITAS DO PORTO
2.º Lugar | 2016
(Consultar anexo)

PERSONALIDADE

Criatividade, bom senso estético e ambição.

2022

FÁBIO ARAÚJO
DESIGNER MULTIMÉDIA

PORTEFÓLIO

2022

Texto incluído em ata de Conselho de Turma -12º

1

24 de março de 2015
O docente da disciplina de Design, Comunicação e Audiovisuais, que leciona esta
turma desde o décimo ano, quer destacar o aluno número seis, Fábio Araújo, no
âmbito do desempenho.
Este aluno ao longo dos três anos de curso, em onze módulos, obteve a seguinte
avaliação quantitativa:
102 ano
Módulo um, Comunicação Visual, dezassete; módulo dois, Teoria do Design,
dezoito; módulo três, Fotografia Digital, dezoito; módulo quatro, Design
Multimédia, vinte; módulo cinco, Arquitetura da Informação, vinte;
11 º ano
Módulo seis, Guionismo e Storyboard, vinte; módulo sete, Audiovisuais, vinte;
módulo oito, Técnicas de Comunicação, vinte; módulo nove, Laboratório de
Audiovisuais, vinte;
122 ano
Módulo dez, Técnicas de Criatividade, vinte; módulo onze, Produção e Realização
Audiovisual, vinte.
No decurso de todas as fases projetuais, o aluno revelou uma enorme vontade em
evoluir, patenteando sempre uma sagacidade e capacidade conceptual,
continuamente sustentadas numa plena coordenação/gestão do tempo/recursos,
de acordo com os elementos da matriz multimédia
Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado
Curso Profissional de Técnico de Multimédia
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GOVERNO DE

P ORTUGAL

AGRUPAMENTO DEESCOLAS

MINISTCRIO DA EDUCAÇÃO
EClfNC!A

Diploma
PADRE BENJAMIM SALGADO

PAMENTO DE ESCOLAS PADRE BENJAMIM SALGADO
(estabelecimento de ensino)

Diretor

José Alfredo Rodrigues Mendes

(designação do cargo)

(nome do titular do órgão de administração e gestão)

faz saber que _____________F_á_b_io_J_e_s_u_s_P_i_nt_o_A_r_a_ú~jo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ titular do/a (a) ___C_a_rt_ã_o_d_e_C_id_a_d_ã_o_ __

153466839ZZ9

n.º

com a data de validade de ~ /~ /__I!_, concluiu, no ano escolar de ...!i_l~ ' o CURSO (b)

___________
P_ro_fi_1s_s_io_n_al_d_e_T_e_·c_n_ic_o_d_e_M_u_lt_im_é_d_ia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho,

com a classificação final de -~16~_(_ _=de=z=a=s=s~ei=s_ _ ) valores, e obteve o ensino secundário e certificação profissional em
(c) ______T_é_cn_i_co_d_e_M_u_lt_im_éd_i_a_ _ _ _ _ , conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações, que corresponde
ao nível 4 de qualificação do Quadro Europeu de Qualificações, pelo que, para os efeitos legais, lhe é passado o presente DIPLOMA que vai ser
assinado e autenticado por mim e pelo responsável dos serviços administrativos. Consta do Livro de Termos n.º ----------, fls. _--_--_--_--_--_--_--_
_____________________
,em _____
Joan e
11
d e _____________
setembro
de ____
2015 _
(localidade)

O Diretor

O (A) Responsável dos Serviços Administrativos

(designação do cargo)

*Inserir logótipo da escola no canto superior direito, caso exista
(a)
(b)
{e)

Escrever Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão, Passaporte ou Autorização de Residência
Profissional de ... (Indicar a rcspcctiva designação)
de Ensino Artístico Especializado de ... (Indicar a respetiva designação)
Indicar a designação da saída profissional (cursos profissionais)/da especialização (cursos de ensino artístico especializado). No caso dos cursos profissionais, indicar a saída profissional da variante frequentada

Diploma - Modelo B

PO
Modelo n.' 1919 (Exclusivo da INCM, S.A.) iNCII
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