
Natan Domingos Alves 
 

http://www.natanalves.com | natandalves@gmail.com | natan@natanalves.com 
 
São Paulo – SP 
 

Objetivo Trabalhar na Área de Internet, Programador Flash 
 

Formação Acadêmica Cursando quinto semestre de Ciências da Computação na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Idiomas Inglês Intermediário (leitura e fala) 

Experiência 
Profissional 

Terra Networks (março de 2006 até janeiro de 2010) 
Produtor Multimídia – editor de Vídeos Terra TV 
 
Design Tutu (fevereiro de 2010 até a presente data) 
Programador ActionScript 3 
 
MXStudio (www.mxstudio.com.br) 
Colunista e Moderador Fórum – Desenvolvimento de artigos sobre 
software Adobe Flash, AIR, Moderador Global do Fórum 

Conhecimentos Adobe AIR, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Aplicativos 
iPhone/iPad, Corel Draw, Corel Photo Paint, CSS, Dreamweaver, 
Fireworks, Flash, FlashBuilder, HTML, PHP/MySQL, XML. 

Portfólio http://www.natanalves.com 
Meu Portfolio na Internet. Mostra todos os meus trabalhos e tutoriais 
desenvolvidos por mim. Site desenvolvido totalmente em Flash usando 
ActionScript 3. 
 
http://www.senna01.hpg.com.br 
Este foi meu primeiro Website criado. Conta a história do nosso Tri-campeão da 
Fórmula 1, um dos melhores pilotos da história da competição. Site fora do ar e 
sem pretensões de atualização. 
 
http://www.desenhosfamosos.hpg.com.br 
Este foi meu segundo Website criado. Conta tudo sobre os desenhos dos 
Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e Yu Yu Hakucho. Site fora do ar e sem 
pretensões de atualização. 
 
http://www.martelinhoartesanal.hpg.com.br 
 Este foi meu primeiro site desenvolvido totalmente em Flash. Mostra fotos dos 
serviços, local de trabalho entre outras informações. Site fora do ar e sem 
pretensões de atualização. 
 
www.ruinasdeigatu.com.br/ 
Site sobre o sítio arqueológico de Igatu um dos mais importantes sítios históricos, 
arqueológicos e paisagísticos do pais. Site desenvolvido totalmente em Flash 
usando ActionScript 2. 
 
 
 
 



www.fecomercio.com.br 
Portal da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo. Meu primeiro projeto desenvolvido na Agencia Design Tutu, fui 
responsável por desenvolver todos os conteúdos do portal que usam Flash alem 
de ajudar na parte do desenvolvimento do administrador do portal. 
 
www.fecomercio.com.br/sustentabilidade 
Site do 2º Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade, conta com informações a 
respeito do prêmio, informações aos participantes, notícias relacionadas a 
sustentabilidade, resultados do 1º Prêmio, etc. Site desenvolvido totalmente em 
Flash usando ActionScript 3. Projeto desenvolvido na Agencia Design Tutu. 
 
www.fecomercio.com.br/revitalizacao 
Site do Projeto de Revitalização da Cidade de São Paulo, projeto da Fecomercio 
em parceria com as redes Sociais do SENAC, a Prefeitura de São Paulo e as mais 
importantes Faculdades de Arquitetura e Urbanismo na busca de viabilização de 
soluções viáveis e úteis para resolver problemas pontuais da cidade. Site 
desenvolvido totalmente em Flash usando ActionScript 3. Projeto desenvolvido na 
Agencia Design Tutu. 
 
http://www.milenove.com.br/ 
Trabalho desenvolvido como freelancer para a Agência Arara Azul para 
desenvolver o site da Agência Mil&nove juntamente com um sistema de 
administração do portfolio da agência. O site foi desenvolvido inteiramente no 
Flash usando ActionScript 3, as informações de Portfolio e Clientes vem de um 
arquivo XML e foi criado também um sistema de Administração usando PHP e 
MySQL para o cadastro, edição e exclusão de trabalhos tornando o processo de 
atualização muito mais simples. 

 


