CLARICE MARTINS DIAMANTINO
DESIGNER DE SUPERFÍCIE & ILUSTRADORA
www.claridiamantino.com

claridiamantino@gmail.com

linkedin.com/in/claridiamantino

+55 11 985503530

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
SURFACE DESIGNER
Set. 2014 – Presente | Brasil
Colette and Blue (EUA) www.coletteandblue.com
Faço parte do time de designers do estúdio
Colette and Blue desde Outubro de 2015, o qual
representa e vende meu trabalho em feiras
internacionais como Printsource NY e Premiere
Vision NY. Até o momento, produzi mais de 150
estampas para coleções de variados temas
para os públicos infantil, jovem adulto e adulto.
Cinnamon Joe’s Studios (Irlanda)
Trabalhei como freelancer para o estúdio
Cinnamon Joe’s de Outubro de 2014 até
Setembro de 2015, para o qual desenvolvi
coleções de estampas para os públicos infantil
e infanto-juvenil. O estúdio representou e vendeu
meu trabalho em feiras internacionais como
Surtex, BluePrint Show, London Print Show e
muitas outras.

DESIGNER E ILUSTRADORA
Ago. 2014 – Presente | Brasil
BETA ID (Brasil) - www.betaid.com.br
Trabalho como freelancer para a agência BETA
ID desde junho de 2015. Nesse período, produzi
ilustrações para animações, livros de colorir e
diversos outros projetos.
Quirey Studio (Brasil)
www.estudioquirey.com.br
Trabalhando como freelancer para o estúdio
tive o prazer de produzir materiais escolares
para licenças e marcas como Disney, Discovery
Kids e Hallmark.

Sensus Design - ILUSTRADORA
Set. 2010 – Set. 2012 | Bauru, Brasil
Na Sensus Design, desenvolvi ilustrações
para materiais escolares, embalagens, roupas,
mochilas e brinquedos vendidos em todo
o Brasil. Em conjunto con o estúdio, tive o
prazer de trabalhar com marcas e licenças
como Disney, Mattel, Nickelodeon, Sanrio
e muitas outras.

SOBRE
Eu sou Designer Gráfica apaixonada por estampas,
ilustrações e tudo que diz respeito ao universo
infantil.
Atualmente estou finalizando meu ciclo fora do
Brasil após dois anos morando e descobrindo
Nova York, uma das cidades mais incríveis e
cheias de inspiração que já estive.
Com muita experiência e novos conhecimentos na
bagagem volto para o Brasil cheia de vontade de
estampar o que vi por lá!

HABILIDADES
DESIGN GRÁFICO
ILUSTRAÇÃO
SURFACE DESIGN
IDENTIDADE VISUAL
ADOBE ILLUSTRATOR
ADOBE PHOTOSHOP
ADOBE INDESIGN

IDIOMAS
Português nativo
Inglês avançado

EDUCAÇÃO

Universidade Estadual Paulista, Bauru - SP, Brazil
Bacharelado em Design Gráfico
Fev. 2007 - Dez. 2011

