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OBJETIVO: Jornalismo (Repórter, Redator, Editor, Roteirista, Assessor de Imprensa) 
 
 

MEU PERFIL PROFISSIONAL 
 

Graduado em Comunicação Social / Jornalismo e com mais de 10 anos de experiência como Repórter, Redator, Editor e 
Roteirista, produzindo reportagens, notícias, entrevistas e artigos para publicação de conteúdo impresso (semanal, mensal, 
bimestral e semestral), website, rádio, TV e para Redes Sociais (Facebook, Twitter e Instagram).   
 

Iniciei minha carreira no Grupo Bandeirantes de Comunicação, incluindo a Rádio BandNews FM, atuando como Editor, 
Redator e Produtor da rádio, junto a 1 âncora, na madrugada, como Editor e Redator dos jornais da manhã, inclusive no 
horário apresentado pelo Ricardo Boechat, e na Rádioescuta, apresentando notícias e boletins de 20 em 20 minutos e 
produzindo reportagens nas ruas. 
 

Posteriormente, atuei como Editor e Redator do BOL / UOL. 
 

Fui Repórter, Editor e Apresentador na Rádio Justiça do STF (Supremo Tribunal Federal), onde circulei pelo STF, CNJ e 
Legislativo para produzir reportagens, notícias e entrevistas, com entradas ao vivo e gravadas. 
 

Atualmente, atuo como Repórter, Redator, Assessor de Imprensa e Roteirista para o segmento Extrajudicial, através da 
Infographya Comunicação e, também, como freela na Revista Educação.   
 

Reportagens realizadas em: https://fredguimaraes.com/ 
 
 

FORMAÇÃO Graduação em Comunicação Social / Jornalismo – FIAM – 2010. 
 
 

CURSOS  Formação livre em Roteiro (Academia Internacional de Cinema), Narração esportiva (Senac), 
Investigando a qualidade da educação com dados públicos (ABRAJI/ Fundação Lemann), Excel 1º 
Módulo (Clarify Cursos de Tecnologia e Gestão), Premiere Pro e Adobe Photoshop (Instituto de 
Capacitação em Arquitetura e Comunicação).  

 
 

SOFTWARES  Edição de áudio: Sound Forge (básico) e Sony Vegas Pro 13 (básico). 
Edição de vídeo: Premiere Pro (básico). 
Excel básico. Word intermediário. Adobe Photoshop (básico). 

 
 

IDIOMA  Inglês intermediário (curso na Sociedade Cultural da Língua Universal). 
 
 

HISTÓRICO PROFISSIONAL 
 

Infographya Comunicação - Médio Porte - https://infographya.com.br/ 
 

 Repórter, Redator, Assessor de Imprensa e Roteirista / maio/18 a atual (retorno)  
 Repórter / jul/17 a out/17 (saída) 

 

 Reporte ao Proprietário e à Coordenadora de Revistas / Editora.  
 

 Repórter das revistas ‘Cartórios com Você’ (Anoreg/BR e SP, Sinoreg/SP), ‘Cartório Gaúcho’ (Anoreg/RS), ‘Sinoreg/ES’ 
e ‘Arpen/SP’ e Redator do ‘Jornal do Protesto’ (IEPTB-SP). 

 

 Produção de reportagens, notícias, entrevistas e artigos para publicação de conteúdo impresso semanal (3 
vezes/semana), mensal, bimestral e semestral. 

 

 Levantamento e elaboração de pautas, pesquisas, entrevistas, redação e edição de matérias, preparação de vídeos, 
imagens e fotografias, e acompanhamento das publicações. Revisão e edição de matérias escritas por outros 
repórteres.  

 

 Cobertura de eventos (Anoreg/BR e SP, Sinoreg/SP, IEPTB/Br e SP e Sinoreg-ES), realizando reportagens, entrevistas, 
imagens e fotografias.  
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 Roteirista de vídeos institucionais (para atendimento da Anoreg/BR e SP e Arpen/BR) e projetos audiovisuais de clientes 
(Associações). 

 

 Contato com Presidentes, Diretores e Gestores das Revistas.  
 

 Assessoria de Imprensa: produção de clippings, mailings e apoio no envio de releases para veículos de comunicação.  
 

 Reportagens realizadas: https://fredguimaraes.com/, com destaque para reportagens sobre mudança de nome e gênero 
nos Cartórios, sanção da Lei da Duplicata Eletrônica, fake news, fiscalização de impostos e Cadastro Positivo.  

 
 

Revista Educação - http://www.revistaeducacao.com.br/sobre/ 
 

 Repórter (Freelancer) / ago/13 a atual  
 

 Reporte ao Editor.  
 

 Produção de reportagens e entrevistas para o material impresso e website. 
  

 Reportagens realizadas: https://fredguimaraes.com/, com destaque para reportagens sobre ‘Fundeb’ (possível extinção 
em 2020), ‘Escola e Urbanismo com focos em problemas da pauta nacional (conforme manifestações de 2013)’, crise 
financeira nas escolas privadas e a migração para a escola pública, o uso do rádio como prática pedagógica, a utilização 
da linguagem teatral na sala de aula. 

 
 

Rádio Justiça do STF (Supremo Tribunal Federal) - http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/exibirHome!init.action 
 

 Repórter, Editor e Apresentador / jul/16 a out/16 (retorno) 
 Repórter, Editor e Apresentador / out/15 a jan/16 (saída) 

  

 Reporte ao Chefe de Redação.  
 

 Repórter nas sessões da 1ª Turma do STF e nas sessões do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).  
 

 Repórter e Editor na “Voz do Brasil”. 
 

 Repórter para o “Jornal da Justiça 2ª Edição”, exibido de 2ª a 6ª feira, entre 12h e 13h.  
  

 Editor do Jornal “Giro Pelos Tribunais”, exibido de 2ª a 6ª feira às 18h. 
 

 Apresentador dos programas “Edição da Hora” às 00h e “Defenda seus Direitos” às 13h. 
 

 Circulação no STF, CNJ e Legislativo. Produção de reportagens, notícias e entrevistas com entradas ao vivo e gravadas. 
  

 Levantamento e elaboração de pautas, pesquisas, entrevistas, redação e edição de matérias e preparação de áudios.  
 

 Cobertura de eventos internos do STF (Prêmio Innovare e outros). 
 
 

Webrádio 66 Brasil FM - http://66brasilfm.com/ 
 

 Redator, Editor e Repórter / set/14 a maio/15 
 

 Reporte aos Sócios. 
 

 Produção de reportagens, notícias e entrevistas sobre Motociclismo e Rock and Roll, veiculados na Rádio, website e nas 
Redes Sociais (Facebook, Twitter e Instagram). 

 

 Levantamento e elaboração de pautas, pesquisas, entrevistas, redação e edição de matérias e preparação de áudios e 
cobertura de eventos.  

 
 

UOL / BOL - https://www.bol.uol.com.br/ 
 

 Editor e Redator / dez/12 a out/13 
 

 Reporte ao Chefe de Redação e Diretor de Jornalismo do BOL.  
 

 Edição de texto e de imagem do BOL e do bate papo UOL sobre política, economia, educação, esporte, música e 
entretenimento, atuando das 23h às 7h. 

 

 Publicação de notícias nas Redes Sociais (Twitter e Facebook). 
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Grupo Bandeirantes de Comunicação / Rádio BandNews FM - http://www.bandnewsfm.com.br/ 
 

 Editor (Rádio BandNews FM) / jan/10 a jun/12. 
 Estagiário (Rádio BandNews FM) / out/09 a dez/10. 
 Estagiário (Rede Bandeirantes de Televisão) / maio/09 a out/09.  
 Estagiário (Grupo Bandeirantes de Comunicação) / dez/08 a maio/09.   

 

 Reporte aos Chefes de Redação da Rádio e Produtora Chefe.  
 

 Editor, Redator e Produtor da Rádio de 2ª a 6ª feira das 23h às 7h, junto a 1 âncora, participando das decisões das 
reportagens e notícias, e realizando a cobertura de eventos importantes: temporais em SP e RJ, apagão no Nordeste, 
naufrágio em Brasília e morte do Bin Laden.  

 

 Editor e Redator dos jornais, ao vivo, de 2ª a 6ª feira das 6h à 13h, inclusive no horário apresentado pelo âncora Ricardo 
Boechat. Apoio na apresentação de jornais, ao vivo, de 2ª a 6ª feira entre às 5 e 7 da manhã. 

 

 Editor de plantão aos sábados e domingos no horário nobre da manhã, quando necessário. 
 

 Atuação na Rádioescuta (BandNews FM), realizando a apuração de notícias, publicações de notas e boletins de 20 em 
20 minutos e a produção de reportagens na rua. 

 
 

Outras experiências:  
Caixa Econômica Federal / Locutor / out/16. 
Proativa Comunicação / Assessor de Imprensa na Feira do Empreendedor 2015 do Sebrae no DF / ago/15 e set/15.  
Rádio CBN-Globo / Redator / nov/13 e dez/13. 
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