

EXPERIÊNCIA

MUSEU DA FALA

(2014 - Presente)

Museu virtual dedicado à Língua Portuguesa e à sua promoção
na internet. As minhas funções incluem gerir e promover o
website em integração com as redes sociais.

RHAMUS HAIR

Carlos Raposo
Desenvolvedor - Webmaster - Designer



ACERCA DE MIM

Solidário. Criativo. Persistente. Focado
Exigente. Adaptável. Cosmopolita.
A minha formação e experiência de
vida deram-me uma visão alargada
do mundo. Novos desafios e trabalho
em equipa são energia para o meu
espírito construtivo e irrequieto.



COMPETENCIAS

Desenvolvedor Front-end

(2020 - Presente)

Website do cabeleireiro Rhamus Hair. Feito com Bootstrap

BARBEARIA MOREIRA

(2019 - Presente)

Página Web da Barbearia Moreira. Procurei ir de encontro ao
pedido do cliente: um site simples mas eficaz, que reflete o
caráter bairrista e moderno deste estabelecimento situado no
Bairro da Bica.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

(Jan 2016 - Ago 1016)

Elaboração dos manuais de utilizador FCSH-Google. Estes
manuais cobrem as principais ferramentas da Google e
pretendem promover a sua utilização pelos alunos, docentes e
funcionários da FCSH.

BICIMANIA

(Set 2015 - Jan 2016)

Elaboração de plano S.E.O. para o website da loja Bicimania. A
página tem mais de 40.000 visitantes por mês e posiciona-se nos
primeiros lugares dos resultados de pesquisa. O plano integra o
website com as redes sociais e campanhas na loja física

Usabilidade
Acessibilidade
HTML / CSS / Javascript
Bootstrap / Material Design
Wordpress

Webmaster
SEO
Google Analytics / Search Console
Dados Estruturados

Web Designer
Photoshop
Illustrator



CONTATOS



FORMAÇÃO

MESTRE EM NOVOS MEDIA E PRATICAS WEB

(2017)

O curso forneceu-me competências tecnológicas e criativas no
âmbito da migração para o digital, das linguagens, aplicações e
ferramentas, da comunicação multimédia interativa e dos
dispositivos dos novos media. Média Final: 15.

LICENCIADO EM FILOSOFIA/HISTÓRIA DAS IDEIAS

O curso forneceu-me uma perspetiva interdisciplinar que associa
estudos históricos e filosóficos, privilegiando o pensamento social
e político e os estudos culturais. Média Final:15.



LÍNGUAS

Travessa do Cabral 5 Cv-Esq
1200-073 Lisboa
PORTUGAL

www.carlosraposo.eu
mail.carlosraposo@gmail.com

 +351 915122373

(1998)

ESPANHOL

INGLÊS

FRANCÊS

C1 Avançado

C1 Fluente

A2 Básico

