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FORMAÇÃO ACADÊMICA
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO

União Metropolitana de Educação e Cultura

(Unime) - Faculdade Delta | 2015 - 2020

Apresentadora na Rádio Unime com o programa

semanal Panorama;

Mediadora do debate entre influenciadores digitais

na Campus Party 2;

Trabalho de Conclusão de Curso: Podcast Panorama

sobre cultura, história e arquitetura dos bairros de

Salvador.

COMPETÊNCIAS BÁSICAS
- Assessoria de Imprensa

- Produção de rádio e TV

- Produção de conteúdo para redes sociais

- Locução/Apresentação 

- Pacote Office

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nascimento: 13.02.1996

Telefones: (71) 9 9255-1980 

E-mail: biancarocha.sa@gmail.com

Endereço: Rua Marechal Floriano, Avenida Eliseu, N 17,

Canela - Salvador, Bahia, Brasil

RESUMO PROFISSIONAL
Formada em Comunicação Social com habilitação em

Jornalismo pela Faculdade Unime, atuo na área desde o

segundo semestre da faculdade e pude passar por

diversos segmentos do jornalismo. Dentre eles:

produção de rádio e TV; repórter de jornal impresso,

revista e jornal online; e assessoria de imprensa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

ASSESSORA DE IMPRENSA

Secretaria Municipal da Fazenda | abril de 2022

até o momento

Produção de releases ligados a finanças, tributos e economia,

clipagem, relacionamento com a imprensa (follow-up),

comunicação interna e cobertura de eventos externos.

JORNALISTA E ASSESSORA DE IMPRENSA

Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação da

Bahia | setembro de 2021 a abril 2022

Reportagens especiais ligadas a ciência, tecnologia e

inovação, cobertura de eventos, acompanhar secretária em

eventos, contato com a imprensa, produção de releases e

clipagem.

PRODUTORA DE TV

IURDTV | julho a agosto de 2021

Produção de conteúdo para o canal de TV da Igreja Universal

do Reino de Deus (IURDTV) trabalhando com edição de texto,

auxiliar de estúdio e auxiliar de edição de vídeo. 

REDATORA E PRODUTORA DE CONTEÚDO
FREELANCER - CAMPANHA ELEITORAL

Agência YellowFant | setembro a novembro de

2020

Produtora de conteúdo, mais especificamente com produção

de roteiros de vídeo, para a campanha da prefeita reeleita

Jailma Dantas na cidade de Banzaê. Atuei também como

assessora de imprensa e social media da campanha.

ESTAGIÁRIA DE WEBJORNALISMO

Bahia.ba | setembro de 2019 a junho de 2020

Produção de matérias para o portal bahia.ba nas editorias de

política, cidade e entretenimento.

ESTAGIÁRIA DE PRODUÇÃO DE RÁDIO

Rádio Band News FM Salvador | fevereiro a

outubro de 2019

Produção e apuração de pautas diárias; locução.

ESTAGIÁRIA DE PRODUÇÃO DE TV

Record TV Itapoan | fevereiro de 2017 a fevereiro

de 2019

Produção de pautas e links ao vivo dos programas locais da

emissora da editoria cidade, polícia, saúde e factuais.


