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FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação | Jornalismo (Mackenzie – término em julho/2011)
Extensão | Redes Sociais e Cibercultura (PUC-SP – término em julho/2012)
Pós-graduação | Marketing Digital (FECAP – trancada)
IDIOMAS
Italiano | avançado
Inglês | intermediário
Espanhol | básico
CAPACITAÇÕES
Gestão de Marketing Digital | São Paulo Digital School – SPdS (2012)
Monitoramento de Redes Sociais | SADEBR / Cadsoft (2012)
Empreendedorismo | Centro de Inovação e Criatividade da ESPM (2011)
Oficina de Livro Reportagem | Escola Oficina Imprensa (2011)
Workshop de Produção de TV | Produtora Singular Filmes (2009)
Cultura | Istituto Internazionale di Cultura Mystici Corporis – Itália (2006)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Fundação Nova América | Coordenador de Comunicação (jun/2013 até hoje)
Responsável pela comunicação do Memorial Rezende Barbosa, com a missão de
preservar e divulgar a história da família e o desenvolvimento cultural de Assis.

Fazenda da Esperança | Assessor de Imprensa (jan/2013 até jun/2013)
Assessoria de imprensa voluntária do projeto social “Forte Sem Violência”, com a
banda italiana “Gen Rosso”.

Revistas | Jornalista Freelancer (maio e junho/2013)
Produção de matérias para as revistas “Cidade Nova”, “É Sumaré” e “Urbana Assis”,
sobre temas de políticas sociais, combate às drogas e esportes radicais.

Faculdade Sumaré | Analista de Mídias Sociais (mai/2010 até nov/2012)
Responsável pelas novas mídias; comunicação interna e externa; revisão de textos;
editor-chefe da revista “É Sumaré” e do blog “Mundo Sumaré”.

Tribunal Regional do Trabalho | Estagiário (jun/2009 até mai/2010)
Produção de clipping, notícias internas e externas, comunicados para site e jornal
mural; contato com a imprensa para releases.

TV Tem | Repórter Por Um Dia (novembro/2005)
Participação do quadro “Repórter do Revista” no programa “Revista de Sábado” da
TV Tem, filiada à Rede Globo.

Rádio Cultura de Assis | Apresentador (fev/2005 até dez/2005)
Apresentação do Programa de Rádio “Caminhando com Maria”, oferecido pela
Arquidiocese de Assis (SP).

