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 OBJETIVO 
Atuar no mercado de produções culturais e comunicação, levando em consideração o 
diferencial da minha formação acadêmica nas áreas de comunicação social e artes, 
desempenhando atividades no que tange o universo da Produção Fonográfica e da Publicidade, 
tais como: relacionamento, redação, gestão artística, trilha sonora e musical, produção 
executiva e eventos com habilidade de foco em vendas. 

 FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda | FKB  
2012 – 2015 
Trabalho de Graduação de gestão, comunicação e mídia do Teatro do SESI de Itapetininga. 

 

Produção Fonográfica | Fatec Tatuí 
2016 – 2018 
Trabalho de Graduação aprovado com nota máxima. Redação no “Jornal Fatecano”. Redação e 
diagramação no “Por Dentro da Fatec Tatuí”. Integrante do núcleo de mixagem e masterização 
para trilha sonora. 

 

CURSOS  
Inglês | Remington 
2010 – 2013 
Todos os módulos concluídos. Dispensada de três semestres da disciplina de inglês na Fatec 
Tatuí por proficiência.   

Especialista em Produção de Conteúdo | Rock Content 
2019 
Curso de especialização para execução de estratégias de produção de conteúdo web. 

Planejamento, funil de vendas, persona, redação, noções de SEO. 

Vendas – da prospecção ao fechamento | Alessio Alionço – Udemy 
2019 
Curso de ferramentas e técnicas de vendas para fechar mais negócios. Como posicionar seu 

produto ou serviço, como prospectar,como descobrir a necessidade do cliente, técnicas de 

fechamento de negócio. 

Workshop Stage Management | Aline Duda 
2018 
Workshop de organização técnica e produção de shows ministrado por Aline Duda, produtora 
de grandes espetáculos. 
 

Workshop Produção executiva de festas e festivais  | Leticia Frungillo 
2019 
Workshop de ténicas de pré-produção, produção e pós-produção de eventos. 
 

 

 



 

 

 EXPERIÊNCIA 
Prefeitura Municipal | Buri - SP 
2012-2014 
Recepção, atendimento, auxiliar de serviços, cumprimento de processos nas áreas criminais e 
infância criminal, redação de ofícios e certificados, folha de pagamento, relacionamento com 
público, malote; nos setores de saúde (Hospital Municipal), RH e Fórum Municipal. 

 

Estagiária em Produção de Eventos | Teatro do SESI Itapetininga 
2015 
Relacionamento com público, contato com escolas, produtores e artistas, mailing, clipping, 
bilheteria, redação, releases, atualização de mídias sociais, cotação, mediação de exposições, 
pré-produção, produção e pós-produção de eventos. 

 
HABILIDADES 
 Proatividade 

 Organização 

 Foco 

 Facilidade com pacotes office 

 Conhecimento básico de photoshop 

 

 

PROJETOS 
Sonora Festival Tatuí 2017  

Funções desempenhadas: pré-produção, produção, contato com artistas, mídias sociais, 
captação de recursos, montagem (roadie).  

https://www.facebook.com/sonorafestivaltatui/   

 

Soma Rock  

Funções desempenhadas: pré-produção, produção, captação de recursos, mídias sociais. 
https://www.facebook.com/somarockbrasil/   

 

Gravadora experimental Fatec Tatuí  

Funções desempenhadas: Produção executiva da gravação do single “Ladeira do Sol”, do 
cantor “Elber”. 

(Disponível no Spotify, Itunes e Deezer)   

 

Coletivo Vitamina  

Funções desempenhadas: Produção executiva e produção geral da “Feirinha de Artes 
Mexerica” e redação no blog.  

https://medium.com/@coletivovitamina  

https://www.instagram.com/coletivovitamina/   

 

Jornal Fatecano  

Funções desempenhadas: Redação e pesquisa 
http://www.fatectatui.edu.br/site2/jornal_fatecano.php    

 

Gravação da Big Band do Conservatório de Tatuí  

Funções desempenhadas: Produção executiva, gestão das equipes de gravação, cronogramas, 

acompanhamento de montagem e auxiliar de gravação. 

https://medium.com/@coletivovitamina

