
ESPANHOLINGLÊS

LÍNGUAS

TECNOLOGO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

15 de fevereiro de 2014 - Atualmente (6º Semestre)
Universidade São Judas Tadeu

1 de revereiro de 2012 - 30 de junho de 2013 (Concluído)
ETEC Martin Luther King

BACHARELADO EM JORNALISMO

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Minha função era auxiliar na criação do Clipping e Assessoria. A tarefa é veri�carmos o 

que os meios midiáticos (Revistas, Tv, Internet, Mídias Sociais e Jornais) publicam sobre 

alguma determinada empresa ou assunto da qual prestamos serviços, e no �nal do 

mês elaborávamos um relatório, assim avaliavamos a sua imagem e receptividade nas 

mídias ajudando na posição estratégica de Publicidade da empresa.

Cuido de toda a comunicação interna (Endomarketing) da empresa junto com meu 

gestor. Desenvolvemos todas as apresentações das reuniões, auditorias, marketing, 

publicidade, identidade visual, comunicação e textos de apresentações para os 

clientes para todas as unidades da região sudeste da empresa, e auxiliamos na 

elaboração de Mailing para a área comercial.

15 de março de 2016 - Atualmente
Via Pajuçara Transporte 

ESTAGIÁRIO DE MARKETING

Trabalhei como voluntário na assessoria de imprensa do evento Lollapalooza 2015, 

realizado no autódromo de Interlagos. Auxiliava e acompanhava os Jornalistas nas 

coletivas de imprensa e organização da lista programada para o dia, espaço Lounge e 

atualização das redes sociais.

Intermediário (Cursando) Básica 

20 de fevereiro de 2015 - 26 de fevereiro de 2016
Virta Comunicação Corporativa

ESTAGIÁRIO DE CLIPPING E ASSESSORIA

28 de março de 2015 - 29 de março 2015
Time for Fun

FREELANCER EM ASSESSORIA - LOLLAPALOOZA 2014

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

OUTROS TRABALHOS

Corel Draw

Sony Vegas

Pacote O�ce

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

CONHECIMENTOS

Microsoft Excel

+55 (11) 98760-9862 - Tim
+55 (11) 98252-2596 - Recado

rodrigolimadasilva1@gmail.com
www.rodrigolimas.wordpress.com

Rua Belo Horizonte, 343 - Guarulhos
07261-010 - Parque Jandaia

20 Anos - Solteiro

CONTATO

Sou uma pessoa eclética, que gosta de estar 
envolvida em vários projetos ao mesmo tempo, 
gosto de conversar sobre  tudo com todas as 
pessoas. Me considero dedicado,  organizado e 
esforçado para aprender. Gosto que as coisas 
estejam nos seus devidos lugares e sejam claras 
para que eu também possa trabalhar com mais 
foco. Amo trabalhar com pessoas dos mais 
diferentes per�s. Meus Hobbies são ler livros e 
blogs, assistir séries e �lmes, jogar vídeo-game, 
tecnologia, interagir com pessoas, sair com 
meus amigos/familia e viajar. 
Deixo aqui o meu interesse em ocupar a vaga de 
estágio, pois tenho potencial e darei o melhor de 
mim e ao cargo que me for designado

PROFISSIONALIZANTE EM INFORMÁTICA E WEB DESIGNER

22 de agosto de 2007 - 1 de abril de 2009 (Concluído)
Microcamp Tecnologia

SOBRE MIM

RODRIGO LIMA DA SILVA
Estagiário de Comunicação


