CURRICULUM VITAE

dados pessoais

nome: Eva Cristina Pires Nunes
data de nascimento: 27-06-1976
naturalidade: Santarém
telemóvel: 963 700 541 / 916 426 084
email: evanunes@gmail.com
portfolio online: www.evanunes.com

formação académica

2008_2007 - lisboa - Curso de Animação 2D/3D - nível I, na Restart
_2006 - lisboa - Curso de Webdesign, na SIGNIFICADO – 240 horas
_2006 - lisboa - Curso de Concepção, Desenvolvimento e Produção de Vídeo, na SIGNIFICADO – 80 horas
_2006 - lisboa - Curso de Informática - Visual Basic, na GESTICOOPFOR - 30 horas
_2006 - lisboa - Curso de Informática - Páginas de Web, na GESTICOOPFOR - 30 horas
_2004 - lisboa - Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, no Instituto das Artes e Ciências - 102 horas
1994_2000 - caldas da rainha - Licenciatura de Design Industrial da Escola Superior de Arte e Design
1988_1993 - santarém - Curso complementar de Arte e Design da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado
experiência profissional

2007_2010 - lisboa - freelancer em 3D, design de interiores, design gráfico e webdesign
2005_2006 - lisboa - designer 3D na Enzima – Design e Comunicação Unipessoal, Lda.
- lisboa - estudos de mercado para a Spirituc
- santarém - barmaid no bar Xantarim
2002_2005 - lisboa - freelancer em visualizações 3D para diversos trabalhos de arquitectura
2002_2003 - lisboa - monitora de curso de informática para o 1º ciclo na Escola nº 31 do Lumiar
2001_2002 - santarém - estágio profissional na empresa AH! D’ideias - Design e Comunicação
- rio maior - prática de docência da disciplina de Expressão Plástica do 1º ciclo na E.B.I. de Marinhas do Sal, e do Curso de Artes
Decorativas do Ensino Recorrente na Escola Fernando Casimiro
2000_2002 - santarém - desenhadora no gabinete do Arquitecto Simão Varela Lopes
_1997 - marinha grande - estágio em vidro na Mandata no âmbito da disciplina de Estágio
_1996 - leiria - estágio em plásticos na Domplex no âmbito da disciplina de Estágio
outras actividades

_2008 - lisboa - 2º Prémio da Animarun pela Restart - Animação conjunta com Maria João Carvalho
_2005 - santarém - exposição de Fotografia Digital no bar Xantarim - “Fear of Ghosts”
_2002 - lisboa - 3º Prémio do 1º Concurso Nacional de Fotografia Digital organizado pela Hewlett Packard, pelo Instituto Português da
Juventude e pela SITIOS
_2002 - rio maior - pintura de mural na E.B.I. de Marinhas do Sal
_2000 - caldas da rainha - participação no Caldas Late Night 2000
_1997 - santarém - 2ª exposição individual de pintura e desenho no bar Charlot
_1996 - santarém - 1ª exposição individual de pintura e desenho no bar Charlot

conhecimentos informáticos

. Conhecimentos de Windows e Mac OS X na óptica do utilizador e de software: Maya, Autocad, Photoshop, Combustion, Office, 3DStudioMax,
Freehand, Dreamweaver, Flash, Fireworks, Corel Draw

outras áreas de interesse

. Fotografia digital, restauro e artes decorativas - estanho, gesso, barro, pasta de papel, pintura de vitral e pintura a óleo entre outros.

