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Redação

Curadora de Conteúdo

Atuação para a Gerência de Comunicação e Relações Institucionais como curadora

de conteúdo no Site da Graduação. Relacionamento com stakeholders, pesquisa de

conteúdo estratégico para divulgação, planejamento, suporte e acompanhamento

de campanhas de marketing digital. 

(Funcionária terceirizada pela Vero RH)

Senac SP | Julho 2018-Fevreiro 2019

Analista de Comunicação

Produção de conteúdo dos canais de comunicação interna, atendimento às

demandas estratégicas da companhia, planejamento, relacionamento com

stakeholders, gestão de crise, campanhas corporativas e supervisão da área.

Santos Brasil Participações | Maio 2013-Fevereiro 2015

Intuitiva, criativa e apaixonada por arte e
comunicação. Apuração e textos bem escritos são
habilidades de destaque. Jornalista em ambiente
empresarial por mais de uma década, possui
significante background, explorando soluções de
comunicação estratégica para as mídias
corporativas e sociais. Forte expertise em
planejamento e condução de campanhas,
participação em reuniões gerenciais e operacionais,
rotinas administrativas, relacionamento com
comunidade e organização de eventos. Excelente
capacidade analítica e de observação. Habilidade
em gerenciar múltiplas tarefas e responsabilidades.
Visão do negócio e foco no cliente. Flexibilidade às
mudanças e pontos de vista, com abertura para
feedback e ideias de inovação. 
Engajada em trabalhar com negócios que tem foco
em atuações profissionais responsáveis socialmente,
com integridade e ética.

Jornalista Freelancer

Produção de conteúdo para sites, blogs, mídias sociais e agências de comunicação.

Serviço de revisão. Gerenciamento de redes sociais. Ghost-Writer.

Autônoma | Maio 2019-Agosto 2020

Analista de Comunicação

Atuação na gestão dos processos da área de Relacionamento Institucional e

Relacionamento com Comunidades. Contato e tratativas com empregados,

visitantes, fornecedores, clientes e comunidade. Suporte às ações de Comunicação

Interna e Externa. (Funcionária terceirizada pela Lyon Engenharia).

VLI | Fevereiro 2019-Agosto 2019

CERTIFICAÇÕES

Bacharel em Comunicação Social
Unisantos, 2003
MBA em Comunicação, Marketing e Growth
PUCRS Online, 2020 (em andamento)

HARD SKILLS

Analista de Comunicação

Concepção e coordenação de projetos de comunicação; Interface da empresa com

os funcionários, comunidade, organizações não governamentais e imprensa;

Promoção do alinhamento das diretrizes corporativas; Ações de comunicação de

crise; Administração dos meios de comunicação interna, organização de eventos e

campanhas, atendimento ao público interno, captação de briefing e interface com as

áreas mais distintas da empresa para alinhar as demandas. (Funcionária terceirizada

pelas empresas Orbral, Publicom, Vigel, Uma Marketing).

Petrobras RPBC | Maio 2005-Outubro 2011

AMANDA
MESQUITA

SOBRE

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
Disponibilidade para início imediato.
Aceito negociar viagens e mudanças de cidade.
Pretensão Salarial: R$ 2.800

OBJETIVO

Whatsapp: 11 943469158  
Telefones: 13 997795951 ou 13 33264979

mandimesquita31@gmail.com
www.amandamesquita.jor.br

SOFT SKILLS

Comunicação interpessoal, empatia

Responsabilidade

Organização, gerenciamento de tempo

Atenção e foco

Determinação

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL


