
MARCELA COELHO CUNHA
25 anos | São Paulo - SP

marcelacoelhocunha@gmail.com | Portfólio: marcelacoelho.journoportfolio.com

Objetivo: atuar como redatora ou repórter.

Formação Acadêmica:

Universidade Metodista de São Paulo - Dezembro/2018

Graduada em Jornalismo. Autora do livro-reportagem de TCC “Porão de Fábrica: a colaboração da

Volkswagen com a repressão durante a ditadura”.

Experiências Profissionais:

● Redatora no portal Terra

Período: nov/2020 – até o momento (Contrato temporário)

Atribuições:

- Escrever textos sobre meditação e bem-estar para a coluna Seja Zen com Sat;

- Otimizar os conteúdos para SEO.

●   Repórter freelancer no jornal O Estado de S. Paulo

Período: ago/2020 – nov/2020 (Contrato temporário)

Atribuições:

- Apurar e escrever matérias na editoria de Metrópole do Estadão, além de acompanhar coletivas de

imprensa da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde sobre a pandemia de covid-19.

●   Assistente de Conteúdo na CNN Brasil

Período: mar/2020 – jun/2020 (Contrato temporário)

Atribuições:

- Apurar informações/hard news, principalmente sobre assuntos políticos, econômicos e internacionais e

pandemia de Covid-19 e publicar notas no sistema iNews;

- Acompanhar coletivas de imprensa e produzir relatórios;

- Monitorar páginas em redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) e fazer escutas dos principais

portais e telejornais do Brasil;

- Fazer levantamentos e produzir eventualmente matérias para o site CNN Brasil.

●   Trainee no jornal O Estado de S. Paulo
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Período: set/2019 – dez/2019

Atribuições:

- Apurar e produzir notas e reportagens em diversas editorias: AE News (Broadcast); Blog do Fausto

Macedo; Metrópole; Internacional; Rádio; Paladar; Link; e Casa & Decoração;

- Participar de aulas e palestras sobre temas que variaram de Política, Economia e Apuração Jornalística a

SEO, Métricas e Design Thinking;

- Elaborar roteiros de podcast e planejar as redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) do projeto

Choque da Uva, podcast que aborda a ciência no cotidiano de maneira leve e divertida.

●   Repórter na startup Quero Educação

Período: dez/2018 – ago/2019

Atribuições:

- Escrever matérias sobre o ensino superior para a Revista Quero;

- Produzir e otimizar a descrição de faculdades e de cursos na plataforma Quero Bolsa, utilizando as

técnicas de SEO;

- Fazer reportagens para o novo projeto de avaliação de cursos superiores do Brasil, o Guia da

Faculdade, realizado em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo.

●   Estagiária de Jornalismo e Mídias Sociais no Guia do Estudante (Grupo Abril)

Período: fev/2017 – nov/2018

Atribuições:

- Cobrir a área de educação, atualidades e vestibular tanto para o site quanto para as revistas impressas;

- Elaborar publicações e monitorar as redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) da marca, além de

fazer relatórios mensais sobre o desempenho das páginas;

- Realizar entrevistas via Facebook Live com profissionais da área de educação;

- Gerenciar a equipe de conteúdo na Feira Guia do Estudante 2018.

Formações Complementares:

●   Extensão Universitária em Jornalismo - Universidad de Navarra/O Estado de S. Paulo;

●   Curso de Investigação e Acompanhamento dos Gastos Públicos - Associação Contas Abertas;

●   Curso de Jornalismo de Dados - Abraji;

●   Curso de Fact-Checking - Knight Center for Journalism in the Americas;

●   Idiomas: inglês intermediário e espanhol básico;

●   Conhecimentos dos sistemas/programas: Windows e Linux, linguagem de programação SQL, Pacote

Office, Photoshop, InDesign, Final Cut Pro, Google Analytics, Semrush, Ubersuggest e Trello.
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