
PATRÍCIA
SANTOS DUMONT
JORNALISTA

SOBRE MIM
Jornalista com mais de uma década de experiência,
capaz de transitar por diferentes plataformas e
produzir conteúdo em linguagens e formatos
variados para mídias on e off-line. Tenho profundo
conhecimento em apuração, redação e edição de
textos de quaisquer naturezas, tendo elaborado
centenas de publicações de interesse e alcance
nacionais ao longo de mais de dez anos de
atuação no jornalismo diário. Como expressões do
meu trabalho destaco autogerenciamento e
agilidade, que me permitem ser precisa com metas
e prazos, além de curiosidade, criatividade e
apurado senso estético, fundamentais na
comunicação.

CONTATOS
(31) 98721-0120
patriciafsdumont@gmail.com
Gutierrez | Belo Horizonte - MG
https://linktr.ee/patriciadumont

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Universidade Fumec | 2005 - 2008

Graduação em Comunicação Social com habilitação 
em Jornalismo

PORTFÓLIO
patriciasantosdumont.com

HISTÓRICO PROFISSIONAL

Rede Comunicação para CNH Industrial

Produção, edição e revisão de conteúdo para
comunicados destinados a colaboradores, clientes e
parceiros comerciais das 10 marcas da CNH Industrial, ao
longo do projeto de cisão da empresa na América do Sul
Elaboração, revisão e adequação de textos técnicos em
português, inglês e espanhol sobre a novo momento da
empresa
Desenvolvimento, em parceria com o time de design, de
projetos gráficos em diferentes linguagens e formatos
Planejamento de fluxo de produção, com gerenciamento
de demandas executadas em paralelo e mesmo dead line

COMUNICAÇÃO INTERNA E CORPORATIVA |  AGOSTO 2021 -  JANEIRO 2022

Rede Comunicação para Iveco Group

Atendimento exclusivo do Iveco Group - líder automotiva
global formada por 8 marcas, dentre elas Iveco, criado
após a cisão da CNH Industrial
Acompanhamento e atendimento de todas as demandas
de comunicação corporativa da empresa no Brasil
Elaboração de conteúdos, como discursos e
apresentações, para os executivos do grupo
Produção e revisão de textos com conteúdos variados e
em diferentes formatos
Atualização de relatórios de comunicação na América do
Sul para reporte à gerência global, na Itália

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA |  JANEIRO 2022 - ATUALMENTE

https://linktr.ee/patriciadumont
https://www.patriciasantosdumont.com/


MULTIMÍDIA
Imagem: criação de projetos em plataformas
on-line, como o Canva
Vídeo: conhecimento dos aplicativos iMovie e
InShot
Outros: pacote Office, Hermes e Anthology
(software e banco de dados jornalísticos)

Jornal Hoje em Dia

Vivência em todas as editorias, incluindo Economia,
Cidades e Esportes
Produção de reportagens de temas variados, tais como
micro e macro economia, educação, transporte e
segurança pública, agronegócios e patrimônio
Setorista de Saúde, tendo participado da cobertura de
assuntos de relevância mundial, publicado centenas de
reportagens especiais e entrevistado especialistas de
destaque nacional e internacional

REPÓRTER |  SETEMBRO 2010 -  FEVEREIRO 2016

Apuradora responsável por monitorar notícias e comunicar
com as equipes de reportagem em tempo real
Elaboração de reportagens especiais, publicadas aos fins
de semana no jornal impresso e no Portal HD
Repórter plantonista

TRAINEE |  JANEIRO 2010 -  AGOSTO 2010

Jornal Diário do Comércio

Elaboração de pautas e publicação de reportagens
factuais e especiais sobre negócios, franquias,
empreendedorismo e startups, com foco no mercado
mineiro

REPÓRTER DE NEGÓCIOS |  MARÇO 2016 -  OUTUBRO 2016

 

ID IOMAS

Conversação intermediária
Leitura e escrita avançadas

INGLÊS

CURSOS E CERTIF ICAÇÕES
Produtividade e Gestão do Tempo | Escola Conquer
(janeiro 2022)
Comunicação e Oratória | Escola Conquer (janeiro
2022)
Copywriting | Rock Content (julho 2021)
Elaboração de e-books | Udemy (junho 2021)
Produção e revisão de Conteúdo para a Web | Rock
Content (maio 2021)
Inbound Marketing | Rock Content (maio 2021)
Marketing Digital | Google (abril 2021)
Assessoria de Imprensa | Comunique-se (março
2021)
Marketing de Conteúdo | Rock Content (janeiro
2021)

Elaboração de pautas e produção de reportagens
especiais de comportamento, carreiras, gastronomia,
bem-estar, decoração, dentre outros temas da sessão
Plural - publicada semanalmente
Adaptação do material publicado para diferentes
formatos e plataformas - incluindo conteúdos multimídia
Plantonista na edição da home do Portal HD, sendo
responsável, dentre outras atividades, por coordenar a
equipe de reportagem aos fins de semana

REPÓRTER MULTIMÍDIA |  OUTUBRO 2016 -  ABRIL  2021

Jornal Hoje em Dia

Curadoria e produção de conteúdo
Planejamento e criação de posts
Gerenciamento de páginas em diferentes redes sociais
Monitoramento e análise de performance
Ajustes estratégicos
Interação com o público

ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS |  FEVEREIRO 2020 - ABRIL  2021

Leitura básica

ESPANHOL


