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O meu objetivo profissional é proporcionar um apoio administrativo, comunicacional e visual de elevada 
qualidade em virtude das minhas qualificações e experiências que estou particularmente convicta de que 
poderei agregar à empresa. 
 
Possuo conhecimentos em todas as áreas que englobam comunicação (marketing, publicidade, 
jornalismo e design) e busco sempre me apreender mais informações e conhecimentos sobre a área, seja 
de forma autônoma ou com cursos.  
 
Estudo no turno da manhã na minha faculdade, porém as aulas estão híbridas, o que me deixa mais 
disponível para realizar trabalhos. Além disso, me disponibilizo 100% a viajar pela empresa e aprender 
ainda mais sobre outros conteúdos pelos quais ainda não estou familiarizada. 
 
Me coloco à disposição para mais informações! 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

MAIO DE 2015 À ABRIL DE  2016 

ESTAGIÁRIA AUXILIAR ADM. FISCAL, CNBNDES (CIEE) 

Auxiliar nas demais rotinas administrativas e fiscais do setor. Responsável por entrega de 
malotes e por confecções de notas fiscais eletrônicas. 

NOVEMBRO DE 2019 À JANEIRO DE 2020 

CONSULTORA DE VENDAS JÚNIOR, RS SOLUÇÕES CONSULTORIA 
Venda de programa administrativas para empresas de pequeno e médio porte. 
 
JANEIRO DE 2020 À ABRIL DE 2020 

OPERADORA DE TELEMARKETING ATIVO/RECEPTIVO, CREDIT CASH 

ASSESSORIA FINANCEITA LTDA. 

Assessoria financeira da Universidade Estácio de Sá. Atuava no sistema de cobrança de 
pendências de alunos e ex-alunos. 
 
JULHO DE 2021 ATÉ O MOMENTO 

ESTAGIÁRIA DE MÍDIAS SOCIAIS E DESIGNER GRÁFICA, AGÊNCIA MENTA 

CRIATIVA 

Criação de peças gráficas, criação de planejamento estratégico e de conteúdo para diversos 

setores comerciais. Auxílios em eventos internos e externos organizados pela agência. 

Criação de copywritings e de roteiros radiofônicos a fins de ser reproduzido na rádio da 

agência. 
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ESCOLARIDADE 

DEZEMBRO DE 2015 

ENSINO MÉDIO, COLÉGIO ESTADUAL REPÚBLICA DO PERU 
 
FEVEREIRO DE 2017 ATÉ O MOMENTO (PREVISÃO DE TÉRMINO: 2022.2) 

GRADUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO, UNICARIOCA 

AGOSTO DE 2020 

CURSO DE DESIGN GRÁFICO DIGITAL, SENAC 
 

HABILIDADES 

 Adobe Photoshop 

 Adobe Illustrator 

 Excel 

 Word 

 Inglês Intermediário 

 Espanhol Básico 

 Comunicação através de mídia social 

 Mídias Sociais e métricas 

 Gestão de projetos  

 Redação de conteúdo para web  

 Mídias Sociais Corporativas 
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