
PAULA CAEIRO

PERFIL PESSOAL

Estou na área de Comunicação Social desde 2015, atuando
com softwares de edição de imagens e vídeos, criação de
conteúdo para redes sociais, roteiros, direção de programas
para web, apresentação de programas de rádio e matérias
para diversos portais.

Estágio em Jornalismo

Apuração de informações, elaboração de matérias para o
site, edição e upload de vídeos, gerenciamento do portal
Band Rio e BandNews FM e redes sociais. 

Grupo Bandeirantes de Comunicação | 2016 – 2017

Jovem Aprendiz - Assistente Administrativo

Organização de documentos, entrega de benefícios e kits de
admissão, elaboração de planilhas, lançamento de NF's,
organização de ambientes, contato com colaboradores.

Pimaco Autoadesivos | 2014 - 2015

CONTATO

Residencial: 21 4107-9237
Celular: 21 97353-3631
paulacaeir@gmail.com
https://www.linkedin.com/mwlite/in/caeiropaula
Rua Joselita Ferreira Passos, 110, Bangu, Rio de Janeiro, Brasil
21725-520

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

• Office Intermediário 
• Photoshop, Premiere, After Effects, Illustrator
• Digitação 
• Jornalismo 
• Administração
• Comunicação
• Redes Sociais  

PERFIL ACADÊMICO

Faculdades Integradas Hélio Alonso

Comunicação Social - Jornalismo (2015-2017)

CIEP 386 Guilherme da Silveira Filho

Ensino  Médio (2011-2013)

OUTRAS COMPETÊNCIAS

Inglês básico, freelancer de vídeos e peças gráficas, edição
de áudios.

SENAI Artes Gráficas

Técnico de Programação de Jogos Digitais (2012-2014)

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Voluntariado Religioso
Comunidade Católica Shalom 
Março de 2017 a Fevereiro de 2021

• Gestão de conteúdo e redes sociais - ferramentas: Mlabs,
Hootsuite;
• Apresentação de programas de rádio;
• Elaboração de matérias para site;
• Captação de imagens e vídeos, criação e edição de vídeo e
graphic motion para eventos;
• Criação de artes e peças para divulgação de eventos;
• Obras sociais voltadas para os mais necessitados;
• Liderança de equipes e organização de atividades
(Programa de Verão, Acampamentos, Seminários,
lazer) para jovens, idosos e adolescentes. Redatora Jr

Redatora

Transcrição de vídeos e áudios, revisão de textos e criação
de ebooks.

Criação de textos para redes sociais, blogs, matérias
jornalísticas, email marketing, roteiros, revisão de textos,
direção de vídeos.

Ports Trader |  Abril 2021 – Julho 2021 (freelancer)

Comunidade Católica Shalom|  Junho 2020 – Atual

HISTÓRICO PROFISSIONAL


