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Competências | Metodologias | Tecnologias 

Design Gráfico        Brainstorming        Usabilidade    

UI/UX Design        HCI        Wireframes        Análise Heurística    

Testes de Usabilidade        Photoshop        Illustrator       

 

 

Português é a minha língua nativa, mas eu também entendo e 

falo um pouco de Inglês. 

 

 

 
 

Agrada-me saber que o meu trabalho facilitou o dia de alguém. 
 

http://mauriliaonline.wordpress.com/
https://mauriliaonline.wordpress.com/uiux-design/


Experiência Profissional 

Designer Freelancer 

iiEllow creations . agosto de 2008 até o momento  .  + de 7 anos 

OFFLine 

 Criação de Logotipos 

 Identidade Visual 

 Flyers 

 Cartazes 

 Convites 

 Menus 

ONLine 

 Layout para Websites 

 Re-design de Websites 

 Banners 

 Newsletters 

 

Designer Gráfico 

Casa do Povo da Camacha . Camacha, Ilha da Madeira 
Estágio Profissional – Instituto de Emprego da Madeira. fevereiro a outubro 2015  .  9 meses 

 Vectorizei o brasão da instituição e desenvolvi a sua identidade visual. 

 Desenvolvi os cartazes para a divulgação de todas as actividades que aconteceram na 

instituição. 

 Tirei fotografias e criei imagens para anunciar nas páginas do Facebook da Casa do Povo, do 

Centro de Convívio e do bar lá existente – Bar dos Sócios. 

 

Contrakapa: design e publicidade . Funchal, Ilha da Madeira 

setembro 2000 a março 2007  .  7 anos* 

 Desempenhei diversas funções: atendimento ao público; realização de orçamentos; gestão de 

stock e encomendas; fui responsável pela organização e envio de faturas/recibos para a 

contabilidade; realizei os depósitos bancários diários; fotocópias, encadernação e plastificação 

de documentos; processamento de texto; estampagem de t-shirts; criação de: cartões 

pessoais, convites para eventos, menus para restaurantes, posters, logótipos. 
  

 * Nos meses de agosto e setembro dos anos 2007, 2008 e 2009, fui chamada para reforçar e apoiar a equipa de trabalho.  

 

  

https://www.facebook.com/iiellow/
https://www.facebook.com/CPCamacha
https://www.facebook.com/CPCamacha
http://www.contrakapa.com/


UI/UX Designer 

Ad Infinitum Business S.A. . Funchal, Ilha da Madeira . outubro 2012 até agosto 2013  .  10 meses 
 Fui responsável pelo desenho da interface de um programa, para a gestão de reservas 

hoteleiras, promoções e venda de bilhetes. 

 Colaborei no design e re-design de: homepages, página de erro 404, edição de dados, página 

de perfil pessoal e empresa, páginas de destino, ficha de produto e vendedor. 

 Desenhei ícones, banners e newsletters. 

 

Formadora 

CURSO DE INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 

20 abril a 9 junho 2016 

Casa do Povo da Camacha . 30 horas  

maio a julho 2015 

Casa do Povo da Camacha . 36 horas 

INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA 

Ano letivo 2014/2015 

Casa do Povo da Camacha . Academia Sénior de Santa Cruz, Núcleo da Camacha. 

 

Assistente de Pesquisa 
“Estatuto do Bolseiro de Investigação”, FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia 

M-ITI – Madeira Interactive Technologies Institute . Funchal, Ilha da Madeira 

julho a dezembro 2011 
 Fiz entrevistas de rua e participei na recolha de dados para os projectos “Reflected Spaces 

Installation” e “Breadcrumbs mobile application“, desenvolvidos pelo professor  Ken Keane. 

 
março a maio 2010  .  3 meses 
 Colaborei com a realização de questionários, para o projeto “SINAIS”.  

 

Fraunhofer Portugal . Porto, Portugal .  agosto a outubro 2010  .  3 meses 

 Participei na pesquisa e na realização de testes de usabilidade para o projeto “Smart 

Companion”, nomeadamente: 

 Preparação de jogos e questionários a realizar com os idosos, de modo a saber quais as 

formas e palavras-chaves mais adequadas a utilizar na interface do telemóvel. 

 Observação do comportamento dos idosos perante os desafios propostos. 

 Anotação das reações e comentários realizados durante os testes de usabilidade. 

 Análise dos resultados obtidos. 

http://www.linkedin.com/company/2842929?trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.facebook.com/CPCamacha
https://www.facebook.com/CPCamacha
https://www.facebook.com/CPCamacha
https://www.facebook.com/CPCamacha
https://www.facebook.com/CPCamacha
https://www.facebook.com/CPCamacha
http://madeiralife.m-iti.org/?page_id=17
http://www.linkedin.com/profile/view?id=63322743&locale=en_US&trk=tyah
http://www.fraunhofer.pt/pt/fraunhofer_portugal/about_us.html
http://smartcompanion.projects.fraunhofer.pt/
http://smartcompanion.projects.fraunhofer.pt/


Tempos Livres 

Para mim, uma óptima forma de descontrair, e principalmente de renovar ideias, é cuidar dos meus 

jardins, rodeada pelos meus cães e gato. Gosto de ler sobre quais as novas tendências do design, 

human-computer interaction, usabilidade, e também alguns romances e comédias. 

 

 

 

 

Workshop e Palestras Assistidas 

 Co-creation of new ideas for information and communication in tourism by Madeira Life, com o 

Professor John Zimmerman, da Universidade Carnegie Mellon, realizada na Promenade do 

Lido, no Funchal, 25 junho 2010. 

 In Favor of Complexity, com Don Norman, co-fundador do Grupo Nielsen – Norman e 

Professor de Design na Universidade Northwestern, realizada na Reitoria da Universidade 

da Madeira, 06 julho 2009. 

 Moving Messages: the art of kinetic typography , com o Professor Dan Boyarski, realizada 

no Madeira Tecnopolo, 06 fevereiro 2009. 
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