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Competências Pessoais

Mestrado em Design da Imagem, Faculdade de Belas Artes, 
Universidade do Porto

Ilustrador – INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e Ciência

Desenvolvimento da tira de BD mensal Biptoon para o Boletim 
do INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas  e Com-
putadores, Tecnologia e Ciência;

Designer Gráfico – Gabinete de Comunicação da Faculdade de  
Belas Artes da Universidade do Porto

•	Desenvolvimento de projectos de design gráfico;

•	Criação da comunicação impressa (flyers, cartazes, desdobrá-
veis, placards);

•	Criação de conteúdos digitais;

•	Orçamentação dos projectos;

•	Promoção de projectos culturais junto do grande público; 
 
 
Língua Materna: Português;

Línguas Estrangeiras: Excelentes conhecimentos de Inglês e 
Francês, a nível de compreensão, leitura e escrita;

David Gil Conceição

n. 1992, Porto, Portugal

Vive e trabalha no Porto.

davidgil.illustrator@gmail.com

Licenciatura em Design de Comunicação, pela Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto



•	Experiência de contacto com vários tipos de público;

•	Boa capacidade de comunicação e de interacção com colabo-
radores de diferentes níveis e áreas de actuação profissional, 
obtida através da execução de projectos em áreas multidisci-
plinares;

•	Boa capacidade de gestão e coordenação de projectos, bem 
como da gestão dos elementos das equipas e das tarefas a exe-
cutar individualmente. 

•	Boa capacidade de organização logística dos recursos atribu-
ídos a cada projecto. Excelente capacidade de iniciativa e de  
acção em áreas multidisciplinares e ambientes multifacetados. 

•	Excelente domínio dos processos de execução de projectos 
de design gráfico e de comunicação;

•	Inata capacidade criativa com aplicabilidade dos processos 
na elaboração de projectos de cariz inovador e original.

•	Elevado nível de idealização de projectos;

•	Total dedicação e perseverança na execução dos objectivos e 
projectos propostos;

•	Grande capacidade de interacção e flexibilidade de trabalho 
com equipas de trabalho multidisciplinares;

•	Excelentes conhecimentos do pacote Microsoft Office (Word, 
Powerpoint, Excel, Publisher, Access, Outlook);

•	Excelentes conhecimentos da Adobe Suite (Indesign, Pho-
toshop, Illustrator, Premiere), adquirida enquanto designer 
freelancer bem como durante o meu estágio curricular;

•	Bons conhecimentos de HTML e CSS;

•	Excelentes conhecimentos de criação e de promoção de 
conteúdos digitais em redes sociais (Facebook, Twitter, Tumblr, 
Instagram, Behance, WordPress);

Competências digitais

Competências  
profissionais

Competências de  
Organização

Competências de  
Comunicação

Prémios •	Distinção de Mérito – Prémio atribuído pela Faculdade de  
Belas-Artes da Universidade do Porto em reconhecimento da 
minha obtenção da melhor média no Mestrado em Design da 
Imagem, nos anos de 2015 e 2016.


