
VICTORIA R. MATSUMOTO

26 anos, solteira.
Rua Marquês de Abrantes, n° 90, apto 101 – Chácara Tatuapé, SP
Telefone: (11) 97158-2936
E-mail: vr.matsumoto@gmail.com

FORMAÇÃO ESCOLAR:

● Jornalismo - Faculdade Cásper Líbero (janeiro de 2012 - dezembro de 2015)
● Southern Alamance High School (agosto de 2010 - junho de 2011) – 2º ano do

Ensino Médio – Intercâmbio

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS:

● Virgula (Março/2019 – Maio/2021): repórter na área de entretenimento.

● 14bits (Julho/2017 – Janeiro/2019): social media para o Canal AXN;
responsável pela produção de conteúdo e monitoramento das redes sociais.

● Loures Consultoria (agosto – novembro/2016): repórter Jr. e social media
com atuação na conta da Holding Clube. Responsável pelas redes sociais da
Agência Samba e Cross Networking.

● ImageMagica (abril – agosto/2016): assistente de produção no documentário
fotográfico Ubuntu e participação na implementação do aplicativo Camino, criado
pela própria ONG, atuando na elaboração do plano de comunicação.

● Portal Terra (outubro/2014 – dezembro/2015 - estágio com job rotation):
atuação no Terra TV com a publicação de vídeos diários de agências e auxílio
na edição dos programas produzidos pelo portal. Passagem pelas editorias de
notícias, variedades e educação, elaborando e apurando reportagens.

● Jornal da Gazeta (janeiro – agosto/2014 - estágio com job rotation): redação
na editoria de notícias internacionais e produção de pautas diárias para o Jornal
da Gazeta.

● Fundação Cásper Líbero (janeiro – dezembro /2013 - estágio): social media
responsável pelo conteúdo e monitoramento das redes sociais (na época
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Facebook, Twitter e Google+) da Gazeta Esportiva.com e da Faculdade Cásper
Líbero.

● Medialand (agosto/2012 – janeiro/2013 – estágio em roteiro): criação de
sinopses, revisão de legendas, apoio na edição do programa Câmera em Ação e
auxílio na criação de roteiros de audiovisual.

● Portfólio: https://victoriamatsumoto.journoportfolio.com/

IDIOMAS:
● Inglês avançado (leitura, escrita e conversação).

HABILIDADES:
● Pacote Office.
● Adobe Premiere (básico).
● Sound Forge (básico).
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