
Eduardo Vitorio Salvador Filho 
Solteiro - 29 anos 
Ladeira Anthero Braído, 02, Praia do Suá (Alto Santa Helena) - Vitória/ES 
Tel.: (27) 98860-6031 | (27) 99731-6846 
E-mail: contato.edusalvador@gmail.com 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Ensino superior (trancado) 3° período do curso de Teologia – Faculdade UNIDA de Vitória 
 
FORMAÇÃO MUSICAL: 
Formação prática no rap, seguindo carreira solo como Interventor. 
 
Alguns trabalhos:  
 
Cypher Us Krent (2018) – Produção VixBox 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=fxJSDuDL6G8 
 
Lançamento single “Cristo Acelerou”: 
Link: https://www.holyraps.com/post/cristo-acelerou-e-o-novo-single-de-interventor 
 
Matéria Lançamento Coletânea Versos ao Rei Vol. 2: 
Link: http://eshoje.com.br/ritmo-e-poesia-evento-marca-volta-da-batalha-do-conhecimento-
no-es/ 
 
Eventos Hip-Hop City e Rap pras Crianças: 
Link: https://www.holyraps.com/post/confira-as-fotos-do-hip-hop-city-e-do-rap-pras-criancas 
 

Música “Sigo me tornando ser humano” na coletânea Versos ao Rei Vol.2” 
Link: https://www.holyraps.com/lancamentos 
 
 
CURSOS: 
CNH – A/B 
ESPRO – Técnicas Básicas Administrativas 
SENAC – Seminário como motivar pessoas 
SEMINÁRIO (Prof. Gretz e Edilson Lopes) – Venda mais e melhor 
SENAC – Estratégias em vendas no varejo 
GRUPO KLA – Treinamento de estratégias poderosas de vendas 
LATAM AIRLINES – Superar Desafios 
LATAM AIRLINES – Língua Portuguesa para o dia a dia 
INFORMÁTICA – Nível intermediário 
DESIGN GRÁFICO – Domínio avançado das ferramentas, CorelDRAW X8 e Photoshop. 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 
GRÁFICA E EDITORA CANELA VERDE 
ATUAÇÃO: Arte-finalista 
PERÍODO: 15/01/2014 à 13/02/2015 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Desenvolvimento de arte visual, como cartões de visita, 
folders, folhetos, cartazes e outras peças. 
 
AGÊNCIA IMPRESSIONE 
ATUAÇÃO: Designer 
PERÍODO: 07/01/2013 à 18/03/2013 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Desenvolvimento de arte visual, como cartões de visita, 
folders, folhetos, cartazes e outras peças. 
 
 
RESUMO DA CARREIRA PROFISSIONAL: 
10 anos de vida imerso na comunicação visual, a maior parte da minha carreira 
profissional foi desenvolvida como freelancer, criando Jobs para centenas de clientes, 
como empresas de diversos seguimentos, escritórios, artistas, cantores, palestrantes, 
promotores de eventos, dentre outros. 
 
Dentro da cultura Hip-hop, trabalhei na diretoria como comunicador visual do Projeto 
Boca a Boca “PBB” (Considerado como o mais importante projeto de rima no cenário do 
Freestyle no ES), hoje sou um membro comunicador do Canal do Dimas (Um dos 
maiores canais de batalhas de mc’s do Brasil) e a Batalha do Atlântica (Atualmente a 
batalha de mc’s de maior destaque do ES), dentro do Hip-hop também atuo no Rap como 
Mc e estudante de produção musical. Integro o coletivo Holy Raps desde sua fundação em 
2019, no qual desenvolvi a identidade visual e produzi a Cypher Holy Raps #2. 


