
Perfil Profissional
Sou uma pessoa responsável, pró-ativa, organizada 
e cumpro com minhas obrigações dentro dos prazos 
estabelecidos. Tenho muito amor e dedicação pelo 
que eu faço, buscando sempre aprimoramento em 
meus projetos. 

Atividades de Interesse

(11) 98824-2632        
licamolesi12@gmail.com
Tatuapé     R. Apucarana 116 apto. 132 
03311-000     São Paulo, SP

Objetivo
Trabalhar na área de design gráfico e ilustração.

Formação Acadêmica
2016  2020 Escola Superior de Propaganda e 
Marketing de São Paulo (espm): Graduação em 
Design Visual com ênfase em Marketing. 

2013  2015  etec Martin Luther King: Ensino 
médio integrado ao curso técnico de Marketing. 

Experiência Profissional
dez 2019  jun 2020 Estágio de design na 
WeCancer. Desenvolvimento de todos os materiais 
visuais e ilustrações da empresa.

ago 2019  dez 2019 Monitoria de design na  
espm, área de computação gráfica. Auxílio dos 
alunos na realização de projetos que envolvem  
o uso de softwares, como os do pacote Adobe.

Atividades Complementares
2018  2019  
 Programa de Iniciação Científica da espm  

O tema pesquisado foi “Possibilidades de 
linguagem visual nas ilustrações de livros 
infantis”. O projeto recebeu um certificado de 
destaque na Mostra Estudantil da ESPM em 2019.

2017  2018  
 Programa Jovens Talentos da espm  

Introdução à pesquisa científica oferecida 
apenas a estudantes bolsistas selecionados 
dentre os primeiros colocados no vestibular. 
Os participantes trabalham em conjunto com 
o Núcleo de Inovação Pedagógica da ESPM, 
com pesquisas para melhorar o processo de 
aprendizagem dos estudantes na faculdade.

90% 75% 40%90%

Cursos, oficinas e outros (2017  2020)
 Curso de inglês na Cultura Inglesa, 3 anos. 
 Oficina encadernação artesanal na espm, 10 h.
 Oficinas de ilustração científica e pintura com 

têmperas naturais no Sesc Belenzinho, 24 h.
 Oficina de Colagem e Gravura na espm, 18 h.
 Oficinas para o Prêmio do Cartaz mcb, 10 h.
 Mini curso de finanças online, 9 h.
 Curso de aquarela, 18 h. 
 Design Week Jobs (uma semana realizando um 

projeto de design para startups no Sebrae), 20 h.
 Curso de perspectiva artística, 40 h.

Conhecimentos
Inglês  Avançado nível C1, certificado Cambridge. 
Espanhol  Intermediário


