
 

Diego Amaral 
Jornalista 

 

30 anos 
 
Porto Alegre / RS 

+55 (51) 9 9132.5823 
dgdoamaral@gmail.com 

ㅡ 

Habilidades 

 

Experiência como repórter, produtor, editor de conteúdo e coordenador 
de programação de televisão; Vivência em organização comercial e 
negociação de conteúdos televisivos; Habilidade em gerenciamento de 
equipe e divisão de demandas. 

ㅡ 

Experiências 

 

Foxter Cia. Imobiliária / Supervisor de Atendimento 
MARÇO 2018 - AGOSTO 2019, PORTO ALEGRE 

Gerenciamento de equipe; Decisões estratégicas junto a diretoria; 
Criação de ações positivas para conversão e retenção de leads; 
Gerenciamento de carteira com mais de mil clientes; Análise das métricas 
do setor; Criação de textos para divulgação do setor. 
 

Grupo RBS - TVCOM e Canal OCTO / Produtor de Conteúdo e 

Editor de Imagens 
JUNHO 2015 - OUTUBRO 2016, PORTO ALEGRE 

Produtor de conteúdo e editor de imagens para programas jornalísticos e 

de entretenimento; Transmissão ao vivo de shows e eventos. 
 

Grupo RBS - TVCOM / Coordenador Híbrido de Programação e 

Controle Mestre 
DEZEMBRO 2013 - JUNHO 2015, PORTO ALEGRE 

Encarregado pela programação da TVCOM; Criação dos mapas e grades 
de programação; Responsável pela execução dos programas; Controle 
comercial; Gerenciamento de equipe e operação de playout.  

 

Programadora Box Brazil  / Coordenador de Programação de 
Televisão e OPEC 
OUTUBRO 2012 - NOVEMBRO 2013, PORTO ALEGRE 

Encarregado pela programação de quatro canais temáticos; Criação das 
grades de programação e operações comerciais; Responsável pela 
execução dos programas; Gerenciamento de equipe e operação de 
playout. 

 

  



ㅡ 

Educação 

 

PUCRS / Graduação 
MARÇO 2010 - DEZEMBRO 2015, PORTO ALEGRE 

Comunicação Social - Jornalismo 

ㅡ 

Cursos 

 

Clubclass / Intercâmbio em língua inglesa 
ABRIL 2017 - JUNHO 2017, MALTA 

Nível Intermediário 

 

PUCRS / Tecnólogo 
MARÇO 2008 - DEZEMBRO 2009, PORTO ALEGRE 

Curso complementar em Turismo: Qualificação Profissional Modular em 
Análise de Serviços de Hospitalidade.  

 


