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PUBLICAÇAÕ DA LISTA DE NOMES PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, de
acordo com o subitem 20.6 do edital

Nomes para a Comissão de Avaliação

CRISTINA SCHMITT MIRANDA
Mestre em Administração, especialista em Marketing e formada em Publicidade e Propaganda,
trabalhou como diretora de publicidade e propaganda na Prefeitura de Blumenau. Atuou também
como professora de Atendimento Publicitário na Universidade Regional de Blumenau (FURB) e
professora no curso de Publicidade e Propaganda do IBES Sociesc. Foi diretora de Marketing e
Operações no Parque Vila Germânica, em Blumenau. Atualmente é professora de Estudos do
Consumo em Propaganda na FURB.

JÉSSICA CHRISTINE BILCK BOLSONI
Responsável pela área de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Timbó desde 2012,
é formada em Publicidade e Propaganda pela Uniasselvi. Atuou como plotista e arte-finalista nas
empresas Benke Comunicação Visual e Arte Visual Impressão Digital, entre 2008 e 2012. Já
prestou serviços de diagramação gráfica para revistas de Timbó e Balneário Camboriú. Tem
também experiência em criação, produção gráfica e orçamentos.

EDSON ANTONIO BRITEMBACH
Formado em Desenho Industrial, com ênfase em Programação Visual, é fundador e diretor de
criação da agência de publicidade e propaganda Prodiz, de Timbó. Possui expertise em vários
segmentos de serviços e comércio, tendo trabalhado nas áreas de telecom, educação, meio
ambiente, varejo, turismo e prestadores de serviços. Também atuou no setor público como
prestador de serviços de publicidade. É consultor de Marketing e Branding, tendo entre os seus
clientes a empresa de internet e telefonia Unifique.

KARINA BEATRICE FRAINER
Formada em Jornalismo pelo IBES Sociesc, em Design de Moda pela Uniasselvi e pós-graduada
em Novas Mídias Rádio e TV pela FURB. Atuou como assessora de comunicação na Prefeitura
de Timbó, Prefeitura de Rodeio, Colégio São Paulo de Ascurra, marca Santhaile, Technoise e
Samae Timbó. Foi editora no site RIC Mais da RIC TV Record Blumenau e desenvolveu cursos

na área de moda para a Prime Cursos do Brasil. Lecionou no curso de Locução para Rádio e TV
da Viax Educação de Blumenau, em 2015. Foi assessora de comunicação do Instituto Orbitato,
em Pomerode. Possui cursos nas áreas de marketing político e comunicação em geral.
Atualmente é assessora de comunicação da prefeitura de Timbó

ANA PAULA RUSCHEL
Jornalista formada pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), possui um MBA em Marketing
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É empresária e diretora de atendimento na empresa de
comunicação Oficina das Palavras, com sede em Blumenau e escritório em Itajaí. Foi repórter,
editora e apresentadora da RBS TV, SBT SC e RIC TV Record. Atuou em ações internacionais
para a realização de projetos de jornalismo: Canadá (Passaporte Oficina), Alemanha (Especial
RBS TV/ Raízes de Blumenau) e América do Sul (produção de reportagens sobre Chile,
Argentina e Uruguai).

ALEXANDRE DE CAMPOS
É consultor em design estratégico e inovação. Graduado em Design de Produtos pela
Universidade Regional de Blumenau (FURB), atualmente está em fase de conclusão da
especialização em Design Centrado no Usuário, na Universidade Positivo. Trabalha ainda com
design de interfaces e desenvolvimento de serviços digitais. É líder local no IxDA em Blumenau,
tendo como principais competências o design de interação, design de serviços, front end (Html,
CSS3), design visual gráfico e desenvolvimento de experiências para usuários (UX Design).

