claulaborne@yahoo.com.br
www.claudiavalle.com

Claudia Valle
Objetivo
Participar de forma criativa nos projetos de desenvolvimento da empresa, desenhando e programando layouts e
funcionamento de páginas que atendam o objetivo organizacional.

Qualificações
Programador e designer para Web com experiência em HTML, XML, CSS, JavaScript, Ajax aplicando funções
integradas para PHP, ASP.NET; e Flash ActionScript.
Programação de linguagem PL/Sql para consultas (queries) ao MySql / PHP. Programação gerenciada por
C#/ASP.NET utilizando objeto para endereçar as consultas (T-SQL) ao SqlServer.
Design para Web através da criação de interfaces amigáveis de uso intuitivo do usuário/cliente.
Proficiência em Illustrator, Photoshop e InDesign (Adobe).
Conhecimento adicional: Controle para impressão em gráficas e processamento de imagem digital; edição de video
e som em Avid, Premiere Pro e Pro Tools.
Facilidade para absorver e desenvolver novas tecnologias, espírito empreendedor com atitude crítica positiva para
identificar problemas e desenvolver soluções.
Habilidade em trabalhar com limite de tempo com objetividade mantendo atenção em detalhes.

Experiência profissional
Freelance Web Design/Development
Rio de Janeiro / Brazil
www.mauricioabreu.com.br - Nucleo de Geografia da UFRJ - Reestruturação do web site de importância acadêmica
para pesquisa na área de Geografia Historica do Rio de Janeiro. Implementação de desenho mais amigável ao
usuário na apresentação de livros, artigos, banco de dados e etc. Correção de queries para acesso ao Banco de
Dados MySql/PHP. - 2012
Freelance Web Design/Development
Arizona / USA
www.timelesslaserandskin.com - criação, programação e desenho de um novo comércio que atingiu sua meta
(agenda completa) em apenas três meses através do web site. Criação de programa com banco de dados para a
inserção de pacientes, informações pessoais, serviços realizados e consultas. Páginas com seguranca para uso
administrativo. SqlServer/ASP.Net/C#. - 2011
www.eightlimyoga.com – Novo design com introdução de CSS, Javascript, Ajax e ActionScript. – 2011
www.wearufrom.com – design e programação de site de venda de camisetas dos estados americanos.
SqlServer/ ASP.Net. - 2011
Estágio Web Design/Development
ValeDiscovery Arizona / USA
Empresa de criação de web sites, participação e criação projeto e estrutura de web site de rede de usuários.
Programação e desenho de páginas com login, senha, página pessoal e informacões salvas em banco de dados,
troca de mensagens entre usuários, e contagem de pontos para promocões como num “Game”. SqlServer/ASP.Net.
– (2010/2011)

Fotógrafa
Editora Abril
Rio de Janeiro / Brasil
Fotografia de Interiores e Arquitetura para as revistas Casa Cláudia, Arquitetura e Construção e todas
as revistas do Grupo Casa da editora Abril. – (1997 – 2007)
Paris / França – (1990 - 1996)

Freelance Fotografia
Fotógrafa

Legião Brasileira de Assistência (LBA)
Estágio (1978 – 1981)
Contratada (1981 – 1986)

Rio de Janeiro / Brasil

Formação
Certificate of Completion em Web Design, Web Desenvolvimento e Desenvolvimento de Programas
Scottsdale Community College - Arizona, USA. – (2008 – 2011)
Web Design – Graduação em Dezembro 2009 / GPA 4.0 (média máxima – entre 90 a 100%)
Web Development - Graduação em Maio 2010 / GPA 4.0 (média máxima – entre 90 a 100%)
Linguagem de Programação - Graduação em Dezembro 2011 / GPA 4.0 (média máxima – entre 90 a 100%)
Prêmios :




th

Silver medal 2009, 7 Annual Print Excellence Awards Competition (PIAZ) –
Graphic Design Competition - com o projeto “Sony Style Photo Guide”
President’s Honor List - 2010

Mestrado em Comunicação da Arte (Incompleto) – Sorbonne – Paris, França – 1990
Pos-Graduação em Art Photographique– Ecole Nationale des Arts Décoratifs – Paris, França – (1986 - 1989)
Graduação em Novembro 1989 / com Menção “Très bien”
Graduação em Desenho Industrial – UFRJ – Rio de Janeiro, Brazil
Graduação em 1985

Línguas Estrangeiras
Fluência em francês e Inglês

