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Jornalista

Objetivo profissional
Atuar junto à produção criativa e/ou ao planejamento

Formação
2011 - 2014

Bacharel em Jornalismo
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Grade curricular dividida em 87 matérias

Experiência Profissional
2016, janeiro atualmente

Analista de Marketing, Social Media & Redator
Locus Traslados
Inicialmente responsável pela recepção de passageiros e designado para questões mais burocráticas,
meses depois ganhei a oportunidade de desenvolver o plano de comunicação e marketing de uma
empresa que ainda não possuía tal setor. Do final de 2016 até hoje, foi possível perceber a chegada de
novos clientes e a manutenção deles, assim como observar a imagem da marca cada vez mais
consolidada no mercado.
Criação, execução e manutenção do plano de comunicação e marketing da empresa.
Planejamento estratégico.
Desenvolvimento de textos, newsletter, e-mail marketing, banner e mídias sociais.
Recepção de clientes e intérprete de inglês/português.

2015, setembro - 2015, Analista de Conteúdo e Redator
dezembro
Idoc Content
Responsável pela avaliação das ofertas e produtos do e-Commerce do principal cliente da empresa: o
Walmart. Também era realizada a redação publicitária de produtos de outros clientes.
Redação publicitária e revisão de textos
Redação SEO

2014, fevereiro - 2014,
novembro

Estagiário de produção, coordenação e edição

Rádio Bandeirantes
Contratado para ser editor das entrevistas do programa Ciranda da Cidade, posteriormente recebi a
função de coordenador e auxiliar de produção do mesmo programa. Diariamente organizava as
entrevistas para, das 13h às 14h (na época), coordenar tudo ao vivo e depois editar as conversas em
formato de notícia. Aos domingos fazia as mesmas funções no programa Bandeirantes Acontece.
Coordenação ao vivo de programas.
Edição de áudio e texto.
Redação de notícias
Auxiliar na produção diária.
Entrevistas.
Entre junho e julho, cobertura da Copa do Mundo de Futebol Masculino

2013, setembro - 2013, Estagiário em assessoria de imprensa
dezembro
Pluricom Comunicação Integrada
Uma assessoria de imprensa voltada para editoras de livros. Entre os clientes da empresa, os de
minhas responsabilidade eram a Editora do Brasil, Editora da Universidade Federal de São
Carlos (EdUFSCar) e Grupo Autêntica. Apesar de não ser editora, também atendia a equipe de um
vereador de Guarulhos.
https://www.visualcv.com/apbddaufshm

Clipping, análise, redação e distribuição de releases, follow-up e social media.
Produção de textos e de relatórios mensais.
Atendimento aos clientes.

2012, julho - 2012,
dezembro

Estagiário em assessoria de imprensa
Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa)
Órgão do Governo Estadual de São Paulo responsável pelo desenvolvimento das rodovias de SP.
Responsável por fazer a clipagem da Dersa e de outros órgãossemelhantes do governo - como a Artesp
- nos mais diversos jornais e portais eletrônicos. Também realizava o lançamento do release para a
imprensa.
Confecção e distribuição de clipping.
Auxiliar na produção de releases.

Idiomas
Inglês fluente
Espanhol intermediário

Cursos complementares
Jun - 2018

Marketing Digital
Sebrae

Jan - 2018

Introdução ao Marketing
Sebrae

Habilidades em informática
Conhecimento avançado em: Audacity, Guitar Pro, GarageBand, Mail Chimp, Sound Forge e Word.
Conhecimento intermediário em: Photoshop , InDesign, Sony Vegas e Excel
Conhecimento básico em: html .

Projetos pessoais
Imo Mídia – 01/2017 até atualmente
Site de jornalismo social inaugurado em 01/03/2018.
Cargo: fundador, produtor e repórter.

Freelancer – 07/2015 até atualmente
Tarefas: desenvolvimento de notícias, reportagens, textos SEO, newsletter e artigos.

https://www.visualcv.com/apbddaufshm

