
Estudante de Comunicação, ênfase em Relações Públicas e Jornalismo, com
experiência em cobertura fotográfica e jornalística em eventos e em assessoria de
imprensa. Líder do projeto social com adolescentes, Metanoia, em que faço o
planejamento e produção de eventos, como acampamentos para até 100
adolescentes por uma semana, além de espetáculos teatrais com mais de 1h de
duração. 
Com inglês em nível avançado e certificação em Marketing e Produção de
Conteúdo pela Rock Content, já participei de projetos de causas, como “Quem
cala, consente” (prevenção ao abuso sexual e infantil) e “Sobreviver” (Setembro
Amarelo), em que atuei na equipe de marketing. Busco uma oportunidade para
me desenvolver profissionalmente, adquirir conhecimentos e contribuir para o
crescimento da organização.

OBJETIVO

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES

PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS

Relacionamento com jornalistas;
Auxílio na elaboração de clippings, relatórios e follow-up;
Produção de textos: releases, artigos, sugestões de pauta, notas;
Contas de negócios, saúde, tecnologia e mobilidade;
Feira Autocom 2019: maior evento da América Latina de automação para o
comércio.

Janeiro/2019 - Agosto/2019Growth Comunicações
Estagiário de Assessoria de Imprensa

Cobertura jornalística e fotográfica de eventos internos;
Redator e repórter na WebTV Canal Metô; e também participação em um dos
programa da webtv fazendo link ao vivo;
Contato com o núcleo Audiovisual da agência,  que em conjunto, fazia produção
de conteúdo em vídeos;

Março/2018 - Janeiro/2019Metodista Lab.Com
Estagiário de Jornalismo e Mídias Sociais

matheusdantasgoncalvess@gmail.com

MATHEUS DOS SANTOS
DANTAS GONÇALVES

Brasileiro, 22 anos

Atuar como profissional em Comunicação, Marketing, Publicidade e similares



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EDUCAÇÃO

Produção de quatro peças de teatro para arrecadação de fundos para o Grupo
Metanoia, atuando nas áreas de Produção, Direção, Roteiro e Atuação, com uma
equipe de cerca de 50 pessoas;
Organização de acampamentos, com duração de mais de 1 semana, com até 100
pessoas;
ABAV Turismo 2017: voluntário na Vila do Saber, como cerimonialista e Mestre de
Cerimônias em alguns momentos;
Planejamento e organização da semana acadêmica do curso de Relações
Públicas 2018;

Produção de conteúdo e escrita

Social Media

Eventos

2017: Criação de um blog, com vídeos, sobre o profissional de Relações Públicas
(threeprblog.wordpress.com)
2018: Elaboração de plano de relacionamento com a imprensa para a StoryMax;
2018: Pesquisa sobre artes e cultura na região que abrange a subprefeitura da
Vila Mariana, com 100 pessoas entrevistadas e depois a elaboração de um
projeto de cultura para a região.
2019: Elaboração de plano de comunicação integrada com foco em marketing e
publicidade para Roche Diagnóstica
2019: Elaboração de plano de comunicação integrada com foco em Terceiro
Setor para Innocence Project Brasil

Janeiro/2017 - Dezembro/2020
Universidade Metodista de São Paulo
Relações Públicas - 8º Semestre

Habilidade em comunicação escrita;
Experiência em roteiros para teatro e vídeos promocionais.
Produção de releases e artigos em assessoria de imprensa;
Revisão de texto na Metodista Lab.Com;
2019: Curso de escrita com Fabiana Bertotti
2020: Curso de Marketing de Conteúdo pela Rock Content
2020: Curso de Produção de Conteúdo pela Rock Content

Gerenciamento da página Comunica Metodista no Facebook na Metodista
Lab.Com, com produção de conteúdo e relatórios mensais com resultados das
postagens orgânicas;
Gerenciamento das mídias sociais do grupo Metanoia: Facebook e Instagram.

Português Pacote Office

Inglês Photoshop


