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Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo - PUC PR - 3° Semestre (cursando) 
 
Social Media Week: Workshop/ Palestra Agência Digi SP – 28/ 10/2011  Palestra com a Agência Digi , 
temas abordados : Crowdsourcing, Promoções e concursos culturais nas mídias sociais , Estratégias de 
empresas no Linked in, Usando o e-commerce para empreender e sua relação com as mídias sociais.  

Inglês Intermediário - ( Al l Net Mundi Idiomas , conclusão em 2010) .  

Palestra: Visto, logo existo – Youpix 2012.

Marketing Digital

(41) 9546-4157 | E-mail ingridtfreire@gmail.com
Portfólio:  www.ingridtelesportfolio.tumblr.com

 Maria Escandalosa - A marca: Pequena empresa que realiza confecção de roupas. Função: Curadoria de 
conteúdo e planejamento de ações para Facebook. 

 DivaShowroom -  E- commerce de cosméticos importados. Funções: Planejamento de ações e relaciona-
mento com blogueiras.

Única Press Assessoria de Comunicação -  Funções: Responsável pelo planejamento, conteúdo e monitora-
mento das redes sociais de 7 clientes, dentre eles: Mavala, Talika e Perfumes By Rihanna .

Infracommerce – Agência de Full Commerce.  Função: Social Media – Planejamento de ações e produção 
de conteúdo para as redes sociais de clientes como Cuecas Mash, Loosho.com, Cobasi, A Colorida e Priv8 
Brands.  

Conceito Ideal  – Função:  Redatora  – Produção de conteúdo para WEB utilizando técnicas de SEO, conte-
údo para construção de novos sites  e manutenção.  Conteúdo para newsletter e materiais gráficos (folders, 
flyers...)

UmQuatroQuatro  – Função:  Analista de Redes Sociais  –  Gerenciamento do setor de marketing digital, 
planejamento de ações de redes sociais e Email Marketing, produção de conteúdo focando em SEO, geren-
ciamento de Facebook Ads e Google Adwords.



Projetos Particulares

Jornalismo

Habilidades 

 Comunicare  - Online e Impresso - Elaborações de matérias com frequência semanal para publicação na 
edição impressa e na edição digital para o jornal Comunicare, jornal laboratório do curso de jornalismo. 
Curitiba - 2014 e 2015

Feriado Particular - blog com linha editorial direcionada para o universo feminino, as pautas estão 
relacionadas a beleza, moda, cultura, comportamento e viagem. O projeto foi iniciado por mim em 
2010 e continua sendo atualizado atualmente. Acesse: www.feriadoparticular.com 
 
Onde comer em CWB - blog com reviews e avaliações de estabelecimentos relacionados a vida gas-
tronômica da cidade de Curitiba. Projeto iniciado por mim em 2015. Acesse: www.ondecomerem-
curitiba.com 
 
Creators - agência de marketing digital com foco em marketing de conteúdo. Projeto iniciado por 
mim em 2015. Acesse: www.creatorscontent.com.br 

Photoshop| Wordpress | Blogspot|Curadoria e Produção de Conteúdo| Redes Sociais |Hootsuite |Google 
Analytics | Webmaster Tools | InDesign | Illustrator | Jornalismo | Releases 


