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 OBJETIVO 
O meu objetivo é exercer a profissão e adquirir sempre mais conhecimento, procurando me 
manter atualizada, estudando e agregando no local de trabalho. Unir o conhecimento 
acadêmico e experiência profissional, explorar tudo que o jornalismo tem a oferecer, em 
todas as funções e, mesmo assim, não perder a inovação de novos olhares. Busco uma 
empresa que queira crescer junto, se preocupe com o conteúdo criado e que seja amigável 
para a exploração de novas ideias, pontos de vista e tendências.  

 EDUCAÇÃO 
Bacharelado em Jornalismo | UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie 
07/2012 – 07/2016 
Quatro anos lidando com pessoas, entrevistas, livros e trabalhos acadêmicos, a faculdade de 
Jornalismo foi a comprovação de que a profissão é, de fato, a minha vocação. Aprendi a 
pesquisar, questionar, perguntar, ler, ouvir e a formar opinião. A faculdade tem o propósito 
de formar profissionais capazes de informar outros mas lá também aprendi a ter senso crítico 
e entendi que ser um bom profissional também é ser um bom cidadão. 

Pós-graduação em Criação, Produção e Gestão de Transmídia | FCL – Cásper 
Líbero 
08/2016 – 02/2019 
Iniciada logo após a graduação, a pós veio com o intuito de continuar no meio acadêmico, 
não só para aprender como para continuar produzindo para a área. Aliando a profissão de 
jornalista e visando o uso da tecnologia, aprender e fazer Transmídia é melhorar o jornalismo 
no meio digital e na forma de propagar. Durante a pós pude aprender várias formas de 
informar e ser mais didático na disseminação de informações. 

 EXPERIÊNCIA 
Assistente de Marketing | RCA Turismo  
11/2018 – ATUALMENTE 
Comecei como redatora, responsável pela criação, redação e revisão de pautas para o blog da 
empresa. Comecei a expandir minhas obrigações para tudo que envolvia texto na empresa, 
ou seja, newsletter, redes sociais e projetos paralelos como a criação do canal de Youtube 
RCA Tours. Atualmente meu cargo é de Assistente de MKT e sou a responsável pelas mídias 
sociais, atendimento ao cliente, assessoria de imprensa, endomarketing e captação de ações 
e parcerias.  

Atendimento Pleno | Linhas Comunicação  
08/2018 – 11/2018 
Responsável pela produção de releases de clientes como Revista Claudia, Quatro Rodas, 
Capricho e outras grandes revistas do grupo Abril. Assessora da Fundação Victor Civita e 
“Prêmio Educador Nota 10”, maior prêmio de educação do Brasil e um dos maiores no 
mundo. Produção de mailing, follow-up e sugestão de pautas para o programa Foco & Gestão 
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da Record News, assessorado pela Linhas. Experiência com atendimento por telefone e e-
mail. 

Jornalista Freelancer | Revistas e Jornais diversos  
08/2013 – ATÉ O MOMENTO 
Experiência em redação, tradução e revisão de textos jornalísticos, com foco em Cultura e 
Mundo, em especial nos idiomas Espanhol-Português. Produção de matérias, fotografia, 
materiais para mídias sociais e eventos para as empresas. Produção de reportagens para 
especiais de finais de semana.  

Social Media | Carpe Diem Business  
08/2015 – 07/2016 
Responsável pela criação de conteúdo nas principais redes sociais, dialogando com clientes 
da empresa. Responsável por parte da assessoria da empresa, produzindo realeases e criando 
projetos de semanais para a divulgação tanto de eventos e postagens como da própria Carpe 
Diem. Também responsável pelas fotografias dos eventos e edição de imagem. 

Social Media | MackPRO – Audiovisual Mackenzie 
06/2015 – 08/2015 
Estagiária na empresa e responsável pela equipe de redes sociais: Twitter, Instagram, 
Facebook e Snapchat. Criadora da planilha de conteúdo tanto para o Facebook como o canal 
no Youtube, desenvolvedora de projetos semanais promovendo o contato com os 
mackenzistas e fãs da página. Editora de vídeos e imagens. 

 

 

 

 HABILIDADES 
 Pacote Adobe (Photoshop/InDesign) 

intermediário 

 Pacote Office (Word, Excel e PPT) 

intermediário 

 Inglês intermediário  

 Espanhol avançado 

 SEO e Adwords Básico 

 

 ATIVIDADES 
 Revista “Grafite”, única edição. Em exposição no Museu de Arte Moderna de 

São Paulo (MAM). A revista foi produzida durante o segundo semestre da 

faculdade com o intuito de explicar a diferença entre pichação e grafite. A 

revista traz matérias sobre as origens dessas duas atividades, suas 

semelhanças e diferenças.  

 “Olhares Periféricos”, projeto audiovisual desenvolvido durante a faculdade 

com a parceria da FUNARTE para divulgar o trabalho do local na região 

central de São Paulo. O vídeo conta com entrevistas dos funcionários da 

FUNARTE, artistas que estavam se apresentando no local e alguns 

moradores da região. 

 Oficina de Cinema e Crítica Cinematográfica pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

 Intercâmbio em Sevilla (Espanha), com duração de um mês em imersão na 

cultura e idioma local. Certificado pela escola de idiomas Enforex. 

 Matéria publicada pela revista digital “Arruaça”, da Fundação Cásper Líbero, 

sobre a vida dos caiçaras 
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 “Santos: 470 anos de caiçaras”, livro fotográfico criado, desenvolvido e 

produzido para o trabalho de conclusão de curso da graduação (TCC), 

defendido em julho de 2016, falando sobre a cidade de Santos e seus 470 

anos. 

 Freelancer como fotografa, revisora, tradutora e redatora 

 Roteirista para vídeos no Canal RCATours, sobre destinos turísticos 

 

 


