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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Mosaico (Buscapé & Zoom)
Editor Sênior de Conteúdo
Dezembro/2020 - Atualmente

Liderança da equipe de celular e outros dispositivos dos sites Buscapé & Zoom
Responsável pelo planejamento editorial e pela gestão do time de redatores e freelas
Elaboração de pautas, briefings e estratégias de produção de conteúdo com base em SEO
Revisão e edição de texto, garantindo a qualidade do conteúdo
Contato com as assessorias de imprensa e fabricantes
Análise de métricas e proposição de soluções com base em dados
Criação de projetos e novos formatos
Apresentador das Live Commerces do Buscapé
Produção de conteúdo para Social Media

Globo
Produtor | Repórter
Fevereiro/2011 - Novembro/2020

Repórter e produtor para o ge (digital) e programas da Globo e SporTV (2013-2020)
Especialista em esportes olímpicos, mas com passagens também pelas editorias de futebol
e futebol internacional, além de social media
Estive em Duas Olimpíadas (Londres 2012 e Rio 2016), dois Jogos Pan-Americanos (Toronto
2015 e Lima 2019), Jogos Sul-Americanos (Santiago 2014), Mundiais de Judô (Budapeste
2017 e Tóquio 2019), Canoagem Velocidade (Racice 2017), Canoagem Slalom (França 2017)



Cobri, in loco, eventos como Mayweather x Canelo (Las Vegas 2013), Rota Pan-Americana
de Skate (Los Angeles 2013), Vans US Open (Huntington Beach 2018), a nomeação de Oscar
Schmidt ao Hall da Fama do Basquete (Springfield 2014), jogos da NBA e o Mundial de Skate
Street da SLS e eventos nacionais (como Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, eventos-teste
dos Jogos Olímpicos, Circuito Brasileiro de Skate - STU, entre outros)
Apresentei o Giro GE no programa "Giro SporTV" e participei de coberturas ao vivo tanto
como produtor como quanto repórter, com participações no "Planeta SporTV”
Planejamento, elaboração e produção de pautas e séries especiais digitais e para TV, como
o Projeto Tóquio (Esporte Espetacular) e série olímpica de Tó́quio 2020 (Jornal Nacional)
Participação em podcasts, como o “Rumo ao Pódio”. De 2011 a 2013, atuei na Globo como
estagiário no ge (digital) nas editorias Futebol e Futebol Internacional, além da equipe de
mídias sociais, com redação de textos, sugestão de pautas, coberturas, apuração e contato
com as fontes

Jogos Olímpicos de Londres | CFPJ
Produtor | Repórter | Editor
Fevereiro/2011 - Novembro/2020

Parceria do CFPJ (Centre de formation et de perfectionnement des journalistes) com o
Instituto Francês de Londres (www.institut- francais.org.uk) selecionou estudantes de
jornalismo de todo o Brasil para cobertura in loco dos Jogos Olímpicos na capital inglesa, de
27 de julho a 12 de agosto de 2012
Produção, redação e edição de matérias em vídeo, texto e áudio (podcasts), além de
imagens, gráficos e mapas, feitos para um site bilíngue (francês e inglês) criado
exclusivamente para a cobertura
A Radio France Internationale (RFI - www.rfi.fr) foi parceira na divulgação de material

OUTRAS EXPERIÊNCIAS | ESTÁGIOS

Band (estágio)

Reportagens sobre cidades, geral, economia, política e esportes; locução, gravação, edição,
apuração, entrevistas e participações especiais na Rádio Bandeirantes AM e Band News TV

Rádios Sul-America Paradiso e Mix FM (estágio)

Assessor do núcleo de política. Redação de notas, releases, reportagens e apuração

Monte Castelo Ideias (Estágio)

Redação de matérias sobre trânsito, política, esportes, cultura e economia, além de material
para os programas Redação Online e Clipping SulAmérica Paradiso; entrevistas e locução



FORMAÇÃO E CONHECIMENTOS

Idiomas
Português (nativo) 
Inglês(fluente)
Espanhol (intermediário) 
Francês (básico)

Universidade de Cambridge
Certificações em inglês

KET (KEY ENGLISH TEST)
FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)
CAE (CERTIFICATE OF ADVANCED ENGLISH

Cultura Inglesa
Curso de inglês

Curso Avançado (Master)
Curso Intermediário (Plus)
Ciclo Básico (Basic) 

Aldeia
Certificações em UX Writing

Curso Online de UX Writer e Conteúdo Digital

Mirago
Certificações em SEO

Curso de SEO de conteúdo
Curso Básico de SEO

RankMe
Certificações em SEO

Curso Avançado de SEO


