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Áreas de interesse

Letícia Dalcuche Leal Martins
leticia_br@hotmail.com
http://leticiamartins.weebly.com

Técnicas de Comércio (Instituto Universitário de Tecnologia de Bayonne - França)

Design Gráfico (Universidade Federal do Paraná - Brasil)
Gestão de projetos, identidade visual, marketing, noções de web design, animação, fotografia, etc.

+ Concurso Nacional de Comercialização DCF (França) 2011 - 2o lugar - Nível departamental
+ comprometida, organizada, conscienciosa, rigorosa, curiosa, criativa
+ gosto por desafios e aprendizado em permanência

+ Inglês : fluente (Certificado Cambridge + 5 meses na Austrália + Certificado TOEIC 2011 : 950 pontos)

+ Francês : fluente (desde abril 2010 na França) (Nível oral C1 e nível escrito B2)

+ Espanhol : boa compreensão

Office e Open Office, Internet, softwares de criação gráfica (CorelDraw, Photoshop, InDesign, 
Illustrator), de animação (Flash) e de desenvolvimento de web sites (Dreamweaver + html)

Freelance
Diversos projetos de criação gráfica (cartões de visita, identidade visual, comunicação).

“Camping Le Ruisseau des Pyrénées” (Bidart - França)
Estágio em Marketing - Eventos - Animação

“Le coupe faim” (Biarritz - França)
Garçonete/Vendedora - Recepção de clientes, preparação de produtos, caixa (período de adaptação na França
para aperfeiçoar meu francês).

“Sem Fronteiras” (Tecnologia Pedagógica) (Brasil)
Designer de produtos gráficos diversos e desenvolvimento de atividades com animações digitais.
Responsável pela gestão da marca e da comunicação visual para o marketing da empresa.

“Comunicação e Cia” (Marketing promotional) (Brasil)
Estágio em criação visual para eventos de marketing, apresentação de resultados a clientes. 

“Além dos Outdoors” (Marketing e comunicação) (Brasil)
Estágio em criação de identidades visuais, folders, comunicação em geral.

“Prática Publicidade” (Comunicação visual e publicidade) (Brasil)
Estágio em criação de marcas, sinalização, layouts, tratamento de imagens.

Janeiro - Junho 2002 : Brisbane - Austrália
Intercâmbio cultural. Objetivo: aperfeiçoar meu inglês, ter contato com uma nova cultura.

Desde abril 2010 : Biarritz - França
Ter contato com a cultura francesa, desenvolvimento sócioprofissional e aperfeiçoar o meu francês.

Viagens, exportação, grafismo, criação, marketing, serigrafia, colagem, arte, 
surfing lifestyle, esportes de aventura, ecologia, festivais culturais, dança, etc.

Distribuição, logística, comércio internacional, comunicação comercial, gestão financeira, etc.

2007

+ DUT Técnicas de Comércio

+ Design Gráfico

+ Francês, Inglês, Espanhol
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