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Resumo
Com mais de 13 anos de experiência como sócia de uma empresa 
digital (Máxima Comunicação), aprendi a trabalhar, de forma 
intuitiva, com levantamento de requisitos e planejamento de 
projetos digitais. Fazendo parceria com alguns programadores, 
surgiu a necessidade de entender melhor a respeito de linguagens 
de programação voltadas para web para acompanhar os projetos e 
o trabalho dos programadores. 

Há poucos anos, surgiu a vontade de entender melhor o universo 
da programação e utilizar estes conhecimentos de forma 
profissional. Formei, recentemente, no curso de Sistemas de 
Informação e, atualmente, trabalho como Web Developer na Ative - 
Agência de Negócios Criativos

Experiência
Empreendedorismo
Máxima Comunicação Digital
Empreendedorismo é a palavra‐chave para mim. Acredito que uma 
pessoa que tem o espírito empreendedor consegue desenvolver 
projetos com muito mais facilidade, como: liderar uma equipe, 
motivar‐se para novos desafios, enxergar um negócio em 360. Isso 
é facilmente compreensível: quem tem ou teve um negócio próprio 
entende, perfeitamente, como são os bastidores, sabe que é 
necessário dedicação para deixar um trabalho bem elaborado. 
Resumindo: sabe dar valor ao negócio. A Maxima deu início às 
suas atividades como uma agência de comunicação e, hoje, 
acompanhando as tendências, tem o foco em marketing digital.

Web Developer
Agência Ative
www.ative.ag
Customização de sites criados com WordPress.
Desenvolvimento de front-end para sites e aplicativos.

Estagiária em Sistemas de Informação
Infocast Soluções em Tecnologia
https://infocast.com.br/
Customização de sites criados com WordPress. 
Desenvolvimento de front-end para sites.

Gerente de Projetos
Nexial Marketing Group
Relacionamento com clientes; 
Briefing;Apresentação comercial e de projetos;
Pesquisa; Levantamento de oportunidades de mercado;
Diagnóstico; plano de ação;
Monitoramento e avaliações;
Análise da carteira de clientes.
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Informações
Endereço
Av. Paulo VI, 243
Salvador BA 41810-000
Brasil

Celular
+55 71 98815-8816

E-mail
crisleitaoguerra@gmail.com

Nascimento
1981-06-25

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/
crisleitaoguerra/

Habilidades

Photoshop

Illustrator

Corel Draw

Wordpress

HTML5

Git

CSS3

JavaScript

Idiomas

Português

Inglês

Fancês

Web Developer



Consultoria de Marketing
Embarcadero Technologies
Consultoria
Uma das responsáveis por organizar o lançamento da empresa no Brasil.
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Consultoria de Comunicação
Softwell Solutions Ltda.
Reposicionamento do conceito criativo. 
Desenvolvimento do setor / planejamento de comunicação.
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Coordenadora de Projetos
Garage Interactive Marketing
Coordenação de projetos com foco em tecnologia digital. 
Atendimento e gerenciamento de contas como: Toyota e Puket.
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Instrutora
ENG DTP & Multimidia
Instrutora oficial da tecnologia Adobe Flash.
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Gerente de Publicidade
Klick Educação
www.klickeducacao.com.br/
Organização e venda dos espaços publicitários do portal;
Pesquisa, compra e acompanhamento de anúncios em outros veículos;
Gestão de audiência;
Criação e gestão de campanhas de geração de assinantes e fomento de uso;
Atendimento de parceiros; Estratégia de desenvolvimento dos portais.
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Planejamento de comunicação
Banda EVA
www.grupoeva.com.br
Criação de campanhas e propostas de patrocínio e material publicitário. 
Arquitetura da informação de sites e hot sites.
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Formação
Bacharéu em Sistemas de Informação
Estácio
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Planejamento de marketing
ESPM - Extension course

2011

Bacharéu em Comunicaçãso Social - Publicidade e Propaganda
UCSal
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