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Olá! Meu nome é Ellen Raquel, formada em Design Gráfico atuando também 

nas áreas de Web Design, Marketing Digital e UI/UX Designer como 

freelancer. Estou em uma jornada contante de aprimoramento utilizando 

sempre conceitos de design e aplicando minhas habilidades para o sucesso 

dos projetos e produtos.

Ellen Raquel S. Damasceno

D e s i g n e r

Aprimoramentos recentes

Habilidades

Profissionais

Pessoais

Design gráfico, UX Design, UI Design, Design System ,Lean UX, Scrum, Agile, 

Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe 

Dreamweaver, Adobe XD, Adobe After Effects, CSS3, HTML5, Sublime Text, 

Wordpress.

Organização, ética, paixão pelo aprendizado, colaboração, resolução de 

problemas, resiliência, criatividade.

Nativo

2018 • até o momento

Designer • Founder
Ideen Design

 Pesquisas de comportamento através de surveys qualitativas e/ou quantitativas, 

pesquisas de mercado, mapas de empatia e analises de negócio, identificação de 

necessidades dos stakeholders, atores e usuários entre produtos e/ou serviços

 Ideação e criação de protótipos de média e alta fidelidade para desenvolvimento 

de websites, sistemas e aplicativos híbridos e/ou nativos. 

2021 • até o momento

UX/UI Designer Pleno
Avivatec

 Gestão e evolução de Design Systems para produtos e objetivos diversos 

juntamente com um comitê de design englobado em Tech, Quality Assurance, 

Infrastructure e Design Operations

 Pesquisa, compreensão, criação, manutenção e aprimoramento de estratégias 

buscando consistência com Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), UX 

Writing e demais conceitos de design como Gestault e Semântica para a evolução 

de componentes de Design System

 Construção de projetos estratégicos e visão de produto com squads 

multidisciplinares com foco no usuários e stakeholders

 Juntamente ao time de design estabelecendo e promovendo uma cultura de 

equipe saudável e inovadora.

2021 • até o momento

UX/UI Designer
Neon Consiga Mais • Freelance

 Gestão do Design System ConsigaMais no Produto para Consignado Privado

 Pesquisa, compreensão, ideação, manutenção e aprimoramento de estratégias de 

consistência com Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) e UX Writing para 

componentes de Design System

 Componentização de elementos para telas do sistema de Consignado Privado

 Validação de qualidade das entregas de componentes e fluxos de interface do 

sistema de Consignado Privado.
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.Deseja saber mais?

.contato

+55 11 94900.5418

contato@ellenraquel.com

UX & Design Thinking Experiência do Usuário nos Negócios

Udemy Brasil • 11,5 horas

Design de Interfaces do zero ao avançado. UI com foco em UX

UX Unicórnio

Leandro Rezende

Udemy Brasil • 32 horas

• Lean UX SCRUM com ênfase em melhorar a experiência do usuário

• Métricas de UX e Negócios para Startups e Produtos Digitais

• Design Sprints - Da ideia ao teste com usuários em uma semana

Outros

https://www.instagram.com/e.journeey/

