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Informação pessoal 
 

Nome  Rui Teixeira 
Morada  Rua dos melhoramentos, 13 – Freiria - 2590-274 Sobral de Monte Agraço 

Telefone  967 073 022  
Correio electrónico  ruit.design@gmail.com 

 

Nacionalidade  Português 
 

Data de nascimento  29/07/1972 
 

Sexo  Masculino 
 
 

Experiência profissional 
 

Datas  2007 até hoje 
Função ou cargo ocupado  Produção 

Principais actividades e 
responsabilidades 

 Responsável pela pós-produção – desde a digitalização, composição,  paginação, tratamento de 
imagem e imposição das mesmas. 

Nome e endereço do empregador  Gráfica Manuel Barbosa e Filhos, Lda. - Loures 
Tipo de empresa ou sector  Gráfica especializada em publicações de livros de grande tiragem. 

 
 

Datas  2003 até 2006 
Função ou cargo ocupado  Produção 

Principais actividades e 
responsabilidades 

 Responsável pela pós-produção de revistas – desde a digitalização, paginação e tratamento de 
imagem. 

Nome e endereço do empregador  Editorial Nascimento, Lda. – Quinta da Mata, Edifício Principal, 2.º piso, Sete Casas - Loures 
Tipo de empresa ou sector  Editora especializada em publicações periódicas de grande tiragem (Arteideias, Fitness,      

Bricolage & Decoração, Novidades e Ponto cruz, Clássicos de Arraiolos, entre outras) 
 
 

Datas  1999 até 2003 
Função ou cargo ocupado  Director de produção 

Principais actividades e 
responsabilidades 

 Responsável pela pós-produção de listas telefónicas – desde a criação de publicidade, 
digitalização,  paginação e tratamento de imagem. 

Nome e endereço do empregador  Cinfocompe, Lda. – Av. MFA, Lote 2 – 5º piso - Amadora 
Tipo de empresa ou sector  Empresa especializada em listas telefónicas. 

 
 

Datas  1998 até 1999 
Função ou cargo ocupado  Criativo de animação e Web Designer 

Principais actividades e 
responsabilidades 

 Criação de animação e tratamento de imagem da própria. Responsável pela produção de som. 
Web design 

Nome e endereço do empregador  Cyber café - Azeitão 
Tipo de empresa ou sector  Estúdio de som e imagem, e cyber café 

 
 

Datas  1995 até 1998 
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Função ou cargo ocupado  Produção 
Principais actividades e 

responsabilidades 
 Responsável pela pós-produção de listas telefónicas – paginação e tratamento de imagem. 

Nome e endereço do empregador  Cinfocompe, Lda. – Av. MFA, Lote 2 – 5º piso - Amadora 
Tipo de empresa ou sector  Empresa especializada em listas telefónicas 

 
Datas  1995 até hoje 

Função ou cargo ocupado  Freelancer 
Principais actividades e 

responsabilidades 
 Todo o tipo de execuções relacionadas com criação, composição e grafismo. 

Nome e endereço do empregador  Em casa 
Tipo de empresa ou sector  Todo o tipo de sector que necessite dos meus préstimos 

 
Formação académica e 

profissional 
 

Datas  1990 até 1992 
Designação do certificado ou diploma 

atribuído 
 Curso Superior de Tecnologia e Artes Gráficas 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Desenho, Tecnologia de pré-impressão e inforgrafia, Multimédia, Tecnologia das impressões, 
Estudo dos Impressos e das embalagens, Encadernação, Controlo de qualidade, Orçamentação, 
Informática, Psicologia, História das artes, Inglês, Matemática, Física, Química, Marketing,     
Gestão empresarial, Tecnologias da comunicação, Higiene e segurança no trabalho,                  
entre outras 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Escola Superior de Tecnologia de Tomar 

 
 
 
 

Datas  1992 até 1995 
Designação do certificado ou diploma 

atribuído 
 Curso Técnico de Artes Gráficas 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Desenho, Tecnologia de pré-impressão, Multimédia, Tecnologia das impressões, Estudo dos 
Impressos e das embalagens, Encadernação, Fotografia, Informática, Psicologia, História das artes, 
Inglês, Matemática, Português, Física, Química, Marketing, Tecnologias da comunicação, Higiene e 
segurança no trabalho, entre outras. 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 

 
 
 

Datas  1993 
Designação do certificado ou diploma 

atribuído 
 Estágio itenerante 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Execução de fotocompositor e montador. 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 HesKa Portuguesa 

 
 
 

Datas  1995 
Designação do certificado ou diploma 

atribuído 
 Estágio de 30 dias 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Passagem por todas as secções: da criação ao transporte. 
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Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Grafifina Indústria de Artes Gráficas 

 
 
 
 

Datas  1995 
Designação do certificado ou diploma 

atribuído 
 Estágio de 30 dias      

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Criação e apoio na computorização aos criativos da empresa. 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Sonarte Publicidade, Lda. 

 
 

Datas  2003 
Designação do certificado ou diploma 

atribuído 
 Curso de (design gráfico) Paginação 

Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Indesign Avançado 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 FLAG (Centro de Formação Informática) 

 
 

Aptidões e competências 
informáticas 

 Experiência em computadores – ambiente macintosh e pc 
Software: Photoshop, Indesign, QuarkXpress, Acrobat, Distiller, Freehand, Illustrator, Word, 
CorelDraw, Efi Oneflow, Preps e Fast Impose 

 
 

Outras aptidões e competências  Conhecimento geral de todo o processo de produção gráfica, bem como do funcionamento de 
algumas das maiores gráficas 

 
Carta de condução  Carta de veículos ligeiros (A, B) 

 
Informação adicional  Em todas as empresas por onde passei, poderão ser dadas referências positivas a respeito das 

minhas qualidades e competência profissional 
 


