
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          

 

        

 

 

      

Jornalista e pós-graduanda em marketing e mídias digitais 
 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Pós-graduanda no curso de 

Marketing e Mídias Digitais –    

Fundação Getulio Vargas. 

 

Bacharel em Jornalismo – 

Universidade Metodista de São 

Paulo (2014/2017). 

 

IDIOMAS 
Inglês: intermediário 

Espanhol: básico 

 

PROJETOS SOCIAIS 
 

 

-  Favela Na Tela. Realizado 

pelo MDDF (Movimento de 

Defesa dos Moradores em 

Núcleos Habitacionais de 

Santo André) em 2019, a 

iniciativa trouxe formação 

audiovisual e socioambiental 
aos participantes, que 

produziram um documentário 

valorizando histórias de vida e 

o cotidiano da periferia de 

Santo André. 
 

- Comitê das Comunidades. 

Grupo virtual formado com 

representantes de favelas de 

Santo André devido à crise do 

coronavírus.  O comitê propõe 
a troca de informações de 

utilidade pública, criação de 

conteúdos, ações sociais, etc. 
 

- Divulgação de notícias à 

imprensa de projetos sociais. 

 

 

Susi Elena Gonçalves dos Santos 

 

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 

Loures Consultoria (fev/2020 – até o momento) 

Serviços de assessoria de imprensa para a Comgás – maior 

distribuidora de gás canalizado do Brasil –, a Payly (carteira financeira 

digital) e a Via Varejo. Atividades: 

- Atendimento à imprensa e follow up 

- Produção de releases e de artigos 

- Gerenciamento de pautas 

- Clipping diário e relatórios 
 
 

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 

Core Group (jan/2018 – nov/2019) 

Serviços de assessoria de imprensa e de comunicação interna para o 

Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo 

André) – autarquia de saneamento de Santo André (SP).  
 

- Produção de releases 

- Cobertura e registro fotográfico de eventos, projetos, ações e obras 

de infraestrutura e sustentabilidade 

- Atendimento à imprensa 

- Criação, revisão e edição de reportagens para canais de 

comunicação interna (jornal, murais, site e Intranet) 

- Clipping diário e relatório mensal de notícias 

- Acompanhamento de pautas, coletivas de imprensa e de 

entrevistas 

- SAC (serviço de atendimento ao consumidor) 

- Criação de posts para redes sociais 
- Relatórios de Google Ads (Google, Facebook, Instagram e LinkedIn). 

 
 

ASSESSORIA DE IMPRENSA (estagiária) 

Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo 

André (mar/2016 – dez/2017) 

- Atividades de assessoria de imprensa e comunicação interna 

(descritas acima).  

 

 
 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

PRÊMIO DESTAQUE 2017 

O Prêmio Destaque é um evento promovido pela Universidade 

Metodista de São Paulo que reconhece e certifica os melhores 

projetos acadêmicos dos cursos da área de comunicação. A revista 

multimídia ‘Centro e periferia cabem na mesma cidade?’ ganhou, 

em 2017, a respectiva premiação.  
 

O site traz reportagens para o público jovem sobre similaridades e 

dissonâncias entre o centro e a periferia a partir dos aspectos 

político, econômico, social e técnico-científico. Acesse:  

http://centroeperiferiaca.wixsite.com/site.  
 

CURSOS 
- Curso on-line de inglês com materiais e ferramentas para a prática 

de exercícios. 

- Adobe Photoshop (ago/2014 – nov/2014). O curso teve como 

objetivo ensinar o uso das principais ferramentas do Adobe 

Photoshop CS5. 

 

 

Paulista. Nascida e moradora 

em Santo André (SP). 25 anos. 
 

 

+ 55 11 99298 9619 
 

susi.jornalismo1@gmail.com 

______________________________ 
 

 

➢ Portfólio e matérias 

https://www.susielena.com/ 
___________________________ 
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