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Brasileira 
Solteira 
29 anos 

 
Objetivo: Área de Comunicação/Rádio, TV e Internet 

 
 

Formação  
 
 
 
 
 
 
 

   Idioma 

 
 
 

   Conhecimentos em 
 Pós Produção 

 
 
Graduação em Rádio, TV e Internet - Universidade        
Metodista de São Paulo (02/2012 até 12/2015) 

 
Noção em fotografia; Criação de conteúdo para blogs e sites;         
Captação de imagens com câmeras HVX da Panasonic       
(camcorder) e DSLR Nikon D3100; Operação de      
TelePrompter; Edição de vídeo e correção de cor; Noção em         
Direção de Arte; Animação de logotipo vetorizado; Elaboração       
de storyboard, assim como roteiros e espelhos para rádio e         
televisão. 
 
 

Inglês Avançado - Escola de Idiomas Yázigi (08/2007 até         
06/2013)  

 

 

 

Edição de áudio para podcasts ou programas de rádio com          
Sony Vegas e Sony SoundForge; Edição de Video e         
Manipulação de Chroma Key com Adobe Premiere;       
Animação de logotipos e GCs e Criação de Vinhetas com          
Adobe After Effects; Criação de Ilustrações com Adobe        
Photoshop. 
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Experiência 
Profissional  

 
 
 
Canal YouLead (10/2017 até 06/2018) 

Edição de video e criação de vinhetas para canal no YouTube,          
onde o objetivo é orientar jovens recém formados da faculdade ou          
aqueles que estão prestes a se formar. 
 
Agência KM Brasil (05/2016 até 03/2017) 
 
Edição de vídeos publicitários no formato varejo e        
publicação dos mesmos no YouTube e em outras principais         
redes sociais; Aplicação de GCs, logotipos e efeitos;        
Apresentação dos vídeos em alguns casos.  

Universo Retrô (03/2016 até hoje) 

Publicação de matérias semanais relacionadas à cultura       
retrô e vintage.  
 
Tag TV (12/2013) (Freelancer) 
 
Repórter para a cobertura do evento ExpoMetô 2013        
realizado pela Universidade Metodista de São Paulo.  
 
Rádio Sônica Metodista (10/2013 até 11/2015) (Estágio) 
 
Elaboração de roteiro e espelho para programas de rádio de 5 a           
30 minutos; Elaboração de vinhetas; Locução; Condução de       
entrevistas presenciais ou por telefone (operação de híbrida);       
Edição de programas radiofônicos; Operação em mesa de som;        
Transmissão da programação através dos softwares InfoAudio e       
InstantPlay; Criação de arte para divulgação da rádio pelas redes         
sociais. 
 

                                          TvBernô (02/2013 até 07/2013) 
 

Co-apresentadora no programa ao vivo Quarto Poder Jovem        
(programa fora do ar atualmente); Leitura de comentários        
enviados pelos webtelespectadores via online.  
 
 

Cursos  
Complementares  
  
                                      Curso de piano clássico - Espaço Musical Harmonia (2007 até 2011). 
 
                                      Curso de violão popular - Espaço Musical Harmonia (2008 até 2011).  
 
                                      Participação do grupo de coral da escola - Espaço Musical Harmonia  
                                      (2007 até 2011) 
 

 


