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INFORMAÇÃO PESSOAL David Fernando Gonzalez Tovar 

(Brasil) 

 +55 44 99084644    

 davidf987@hotmail.com 

www.dfbook.net  

Skype cronopio987  

Data de nascimento 27/01/1985 | Nacionalidade Colombiana 

PROFISSÃO Publicitário

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

27/07/2014–Presente Planejamento e Web design
Agência Inove
Av. Carlos Correia Borges, 1.150, Maringá-PR (Brasil) 
http://inovesuaescolha.com.br/ 

Criação de planos de comunicação; Design e desenvolvimento de landing pages; Organização de 
briefing e brainstorming; Ponte entre Criação e TI; Direção de projeto e design front-end do site da 
empresa (saiba mais aqui: dfbook.net/agenciai9.html  )

Tipo de empresa ou setor de atividade Informação e Comunicação 

19/04/2012–13/12/2013 Estágio - Publicidade e propaganda
Printex Indústria, Yuri Gomes
Rua Joinville 140A Parque Industrial I, 86990-000 Marialva, Paraná (Brasil) 

Desing e desenvolvimento dos sites: tracoecromia.com.br e psgsuprimentos.com.br (saiba mais 
aqui: dfbook.net/psg.html  ); Design gráfico; Design editorial; Fotografia corporativa e de produtos; 
Gestão de marca; Redação e criação de anúncios.

Tipo de empresa ou setor de atividade Indústria gráfica 

12/2011–03/2012 Criação de marca, design e desenvolvimento web
"Sistema Local de Juventud de Kennedy (SLJK)", Diego Saldarriaga, Bogotá (Colômbia) 

Criação da logomarca "Kennedy Joven" e design e desenvolvimento do site 
(dfbook.net/kennedy_joven.html  )

Tipo de empresa ou setor de atividade Serviços sociais 

10/07/2011–20/09/2011 Design e desenvolvimento web, identidade visual, redação web
"Áreaviva Construtora e Inmobiliária", Jaime España, Pasto (Colômbia) 

Identidade visual, redação e web design (dfbook.net/areaviva.html)

Tipo de empresa ou setor de atividade Bens imóveis e Construtora 

02/08/2010–08/10/2010 Design e desenvolvimento web e redação
3er Festival de cortometrajes de Manizales, Manizales (Colômbia) 

Design e desenvolvimento web, planejamento para mídia digital e redação web. dfbook.net/fcm.html  

Tipo de empresa ou setor de atividade Produção audiovisual 
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EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  

21/01/2008–13/12/2013 Publicitário
Universidad Católica de Manizales, Manizales (Colômbia) 

▪ Planejar estratégias e soluções criativas em comunicação persuasiva.

▪ Desenvolver campanhas publicitárias, bem social, institucionais e comerciais.

▪ Produção gráfica, digital, publicidade audiovisual e participação em marketing.

07/08/2014–Presente Gestor da Comunicação Empresarial
Unicesumar, Maringá-PR (Brasil) 

05/06/2008–30/07/2008 Curso em PHP
Universidad Panamericana, Bogotá (Colômbia) 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS  

Língua materna espanhol

Outras línguas COMPREENDER FALAR ESCREVER

Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral

inglês C1 C1 B1 B1 B1

português C2 C2 C2 C2 C2

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas   

Competências de comunicação Boa disposição para o trabalho em equipe, redação, sínteses e conceitualização.

Competências de organização Ampla experiência em projetos web. Pró-ativo, organizado, autônomo e aberto ao aprendizado. 
Experiência com planejamento, marketing digital, branding, design e desenvolvimento web.

Competências relacionadas com 
o trabalho

Web designer (maior experiência em front-end + manejo de back-end). Conhecimento sobre 
usabilidade, acessibilidade, responsivade, UX, UI, SEM, SEO, design, programação e frameworks.

Competência digital Nível avançado em: html[5], css[3], javascript/jquery, php, mysql, as2/3, frameworks (foundation, 
materializecss, etc.); Photoshop; Dreamweaver; FTP; Swishmax4 (animação 2D); Suite Office.

Nível intermediário em: Illustrator, InDesign, WordPress, Premiere, Firewoks, Soundbooth, Sublime.

INFORMAÇÃO ADICIONAL  

Distinções e Prémios Shorlist Cannes Young Lions Colombia, 2011. Categoria Cyber. dfbook.net/younglions11.html  

Distinções e Prémios Ouro, audiovisual: festivaldecortosmanizales.com. Premios da UCM, 2010. dfbook.net/fcm.html  

Referências Yuri Gomes. Socio-Presidente, Printex; yuri@psgsuprimentos.com.br; (44) 3232-8555
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