
Mathias Barreto Sallit - Jornalista           

            
Brasileiro, solteiro, 24 anos. 

Av. Jornalista Napoleão Monteiro, 79, Jardim das Colinas – São José dos 

Campos/SP     

CEP: 12242-180                

Telefone: (12) 99614-0557          E-mail: mathias.sallit@hotmail.com            

                

Objetivo            
          
Atuar com produção de conteúdo digital e audiovisual de temas ligados à Cultura, 

Direitos Humanos, Política, Meio Ambiente e outras áreas.   

            

Formação Acadêmica            
                   
Bacharelado em Jornalismo 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC – Campinas) 

Início em 01/2014 e conclusão em 12/2017.            

            

Idiomas            
            

   Inglês – Intermediário            

   Imersão de inglês realizada na Southern States University, em Las Vegas, NV, 

EUA (2010).        

   

 Experiência Profissional             

 

Repórter em Revista Eletrônica – Quero Educação – 11/2018 até 

02/2021. 

• Produção de quase 300 matérias e reportagens jornalísticas sobre Ensino 

Superior e Carreiras no portal Revista Quero; 

• Produção de textos no site do jornal O Estado de S. Paulo para o Guia da 

Faculdade (projeto de parceria entre Quero Educação e Estadão); 

• Roteiro, produção e participação em gravação de vídeos e lives; 

• Participação em programas de rádio na Jovem Pan; 

• Cobertura de eventos e acontecimentos sobre educação, em especial 

sobre Enem; 

• Elaboração e apuração de pautas sobre educação; 

• Participação de reuniões de planejamento da cobertura da Revista. 

 

Freelancer em Assessoria de Imprensa – Paula Conceição 

Comunicação – 04/2018 até 06/2018. 

Divulgação e relação com a imprensa e produção de releases e conteúdo para 

mídias sócias de empresas clientes, nas áreas de Educação, Gastronomia, 

Nutrição, Saúde, Serviços Automotivos e Beleza.     

     



Estágio em Assessoria de Comunicação – Secretaria Municipal de 

Educação de Campinas – 07/2016 até 12/2017       

Comunicação organizacional e assessoria de comunicação e produção de 

conteúdo informativo para o portal da Prefeitura Municipal de Campinas e 

newsletters; divulgação de ações da Secretaria de Educação e atendimento de 

demandas da imprensa; cobertura e organização de eventos da Secretaria e 

fundações relacionadas; criação de pautas e roteiros para produção audiovisual da 

agência publicitária que trabalha para a Prefeitura de Campinas.           

        

Experiência Acadêmica             
            
 Realização de reportagens escritas e audiovisuais, revistas institucionais e trabalhos 

de comunicação corporativa e organizacional, planejamento gráfico e práticas de 

formação voltadas ao marketing e à fotografia; Editor de texto no “Digitais”, portal 

laboratorial da faculdade de Jornalismo da PUC – Campinas (Ago/2016 – Dez/2016); 

Curso concluído com a produção do documentário audiovisual “Sírio Campeão – 

Carnaval no Ibirapuera”, sobre a conquista do título mundial de basquetebol do 

Esporte Clube Sírio, selecionado para o 13º Congresso Internacional de Jornalismo 

Investigativo da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). 

           

Habilidades e Competências 
            

- Conhecimentos avançados nas ferramentas do Pacote Office; 

- Conhecimentos básicos em Pacote Adobe; 

- Atuação em Mídias Sociais; 

- SEO 

- Ótima relação com colegas de trabalho;          

- Facilidade e criatividade para construção de textos;          

- Planejamento e organização;          

- Compromisso com eficiência operacional e com o desenvolvimento profissional. 

   

Informações Complementares             
   

- Mentoria profissional com o jornalista Fred Melo Paiva, realizada pelo programa 

de desenvolvimento para jornalistas BRIO Hunter. 

 

- Colaboração em diferentes portais para públicos específicos, como 

“Independente”  (www.independente.jor.br), focado em política, e “Agência 

Esportes”, portal que contava com redação formada apenas por estudantes. 

 

- Curso livre de “Jornalismo e Gastronomia”, realizado em outubro de 2018 na 

Fundação Cásper Líbero (SP). 

            
- Certificado de conclusão da 9ª edição do curso de Jornalismo de Dados, 

oferecido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) em 2017. 

A formação foca em técnicas e ferramentas para extrair informação de banco de 

dados e planilhas para a elaboração de pautas;                     
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