Filipe Xavier

Designer & Front-end developer

E-mail: hello@filipexavier.com
Website: www.filipexavier.com
LinkedIn: http://goo.gl/YMdwVg

Experiência profissional
Novabase
2013 - até hoje

Integrado na competência interna de Experience Design.
Participação em diversos projectos B2B, para indústrias e sectores como
telecomunicações (Celfocus, Vodafone PT e Vodafone IE), banca (Millennium
BCP, Santander Totta), estado (Governo do Gana, Ministério da Educação),
energias (EDP) e seguros (Victoria Seguros, Açoreana).
Ao longo do meu percurso na Novabase, desenvolvi trabalho na área de UX/UI
design e front-end development (web-apps, portais e um pouco de iOS mobile
apps). Noutro registo, desenvolvi posters infográficos para negócio interno
(para equipas, apresentações a cliente e acompanhamento em projecto),
assentes em metodologias de Design Thinking e Business Design.
O envolvimento em projectos e clientes de grande dimensão permitiu-me
ganhar conhecimentos nos diferentes negócios, aprender diferentes
metodologias de desenvolvimento, bem como a trabalhar com diferentes
perfis e equipas.

Premium Minds
2012 - 2013 (5 meses)

Integrado como web-designer e front-end developer na equipa de
desenvolvimento web. Trabalhei em diferentes projectos B2B para diferentes
clientes, especialmente na área de parqueamento (Empark, EMEL) e no
desenvolvimento de uma web-app para a indústria de farmacêutica (Udifar),
uma vez mais assumindo vários papéis, com foco em UX/UI design e front-end.
Oportunidade de trabalhar em projectos com metodologias Scrum e Agile.

Freelancer
2010 - 2012

Design e desenvolvimento de websites para trabalhadores liberais e pequenos
negócios, de forma a desenvolver uma aprendizagem mais aprofundada de
design e front-end development, bem como design de logotipos, outdoors e
materiais para impressão.
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Educação
Formação académica
2009

Novas Tecnologias da Informação, Universidade de Aveiro, Portugal.

Formação complementar
2010 - até hoje

Masterclass How to Talk: Falar para colaborar, Novabase
Formação pelo Codeschool (colectiva).
Cursos: Journey into Mobile; CSS Cross-Country; Front-end Formations.
Novabase
Workshop DO Design Thinking, Novabase.

Workshop UX Fundamentals, Novabase.
Conferências sobre Web Design (Jeffrey Zeldman, Scott Jehl, Sarah Parmenter,
Ben Callahan, Josh Clark, Standardistas, Mark Boulton, Simon Collison, Tantek
Çelik, Jina Bolton), Refresh LX.

Software e código
Mac OSX, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Axure RP, Sublime 2.
Entusiasta de Sketch.
Conhecimentos sólidos de HTML, CSS, e noções de jQuery e Sass.
Experiência em implementação e performance de responsive e adaptive
design. Desenvolvimento de websites com foco em web standards,
acessibilidade, usabilidade e performance. Interesse em arquitecturas e
metodologias como SMACSS, BEM e na abordagem Atomic Design.
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