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Sou formada em publicidade e

propaganda e tenho pós em

comunicação e cultura de moda. 

 

Atualmente trabalho como

coordenadora de mídias sociais,

gerando conteúdo para mídias

sociais e sites, campanhas de

marketing digital e relatórios de

performanc.

 

Tenho curso de Facebook e

Instagram Ads e atualmente estou

fazendo um curso de Tráfego em

Marketing digital.
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MAMUTT DESIGN   

Coordenadora de Mídias Sociais

BERTINI AGENCIA DIGITAL 

Analista de Marketing

PROMOAÇÃO EVENTOS | FEV 2018 - NOV 2018

Analista de Mídias Sociais

GUIROPA COMUNICAÇÃO  |  ESTÁGIO

Redatora e corretora de materiais publicitários

DAYBOOK BRANDING |  ESTÁGIO

Social Media

 

 

 

 



AGENCIA  BERTINI

Cargo: Analista de Marketing
 
Função: Conteúdo para mídias sociais e ajuda com ideias
para os clientes.
 



AGENCIA BERTINI

Conteúdo feito nas redes sociais para um cliente da área
de postos de gasolina
 



AGENCIA BERTINI

Layout pensado para redes sociais de um cliente da área
de postos de gasolina



AGENCIA BERTINI

Conteúdo feito nas redes sociais para um cliente da área
médica de laborarórios



AGENCIA BERTINI

Roteiro feito para vídeo nas redes sociais para um cliente
da área médica de laborarórios



AGENCIA BERTINI

Roteiro feito para vídeo nas redes sociais para um cliente
da área de supermercados, para uma campanha que
ocorreria estilo "black friday"



AGENCIA BERTINI

Roteiro feito para vídeo nas redes sociais para um cliente
da área de supermercados, para uma campanha que
ocorreria estilo "black friday" pt 2.



MAMUTT  DESIGN

Cargo: Coordenadora de Mídias Sociais
 
Função: Conteúdo para mídias sociais e site, campanhas
de marketing digital e relatórios de performance.
 



MAMUTT  DESIGN

A pedra na vesícula, também
conhecida como colelitíase, é
caracterizada pelo acúmulo de
pedras (cálculos biliares) na
vesícula biliar ou nos ductos
biliares. 
 
Isso acontece devido a um
desequilíbrio na concentração
das substâncias que compõem a
bile, líquido digestivo produzido
pelo fígado e armazenado na
vesícula.
 
Saiba os sintomas e opções de
tratamento
em: http://www.jponcologia.com.
br/colelitiase/
 
#JPOncologia #Oncologia

Conteúdo e campanha feitas nas redes sociais para um
cliente da área médica.
 



PROMOAÇÃO EVENTOS

Cargo: Analista de Mídias Sociais
 
Função: Conteúdo para mídias sociais e site, campanhas
de marketing digital e relatórios de performance.



PROMOAÇÃO EVENTOS

Conteúdo e campanha feitas nas redes sociais para um
cliente da área de turismo.
 



PROMOAÇÃO EVENTOS

Conteúdo e campanha feitas nas redes sociais para um
cliente da área de turismo.
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Endereço:

Rua Tamandaré, 143. Apto 52.

Celular:

(11) 99278 3364

Email:

letcarlos@outlook.com

leticiacdeabreu@gmail.com


