CAROLINNE NAZARETH DE ARAÚJO
Rua Abreu Sampaio, 132 – Santa Teresinha, São Paulo/SP
Cel: (11) 98813-7891 | Email: ca_naz@hotmail.com
OBJETIVO
Aprimorar minhas habilidades em comunicação; ampliar novos conhecimentos e
técnicas no campo profissional e alcançar as metas da empresa.
Busco novas oportunidades para aperfeiçoar minhas qualidades, conquistando
maior crescimento profissional e pessoal.
PERFIL PROFISSIONAL
Comunicativa, flexível, responsável, bom relacionamento com o público e trabalho
em equipe.
EDUCAÇÃO
Faculdades Integradas Alcântara Machado (FIAM/FAAM)
Jan/2011 a Dez/2014
Bacharel em Comunicação Social - Jornalismo.
Cursos Extracurriculares
Jan/2016 a Jun/2016
Marketing – Academies Australasia, Sydney – Austrália.
Jun/2016 a Jun/2017
Diploma of Leadership and Management – Australian Pacific College, Sydney –
Austrália.
Julho/2017 a Julho/2018
Diploma of Social Media - Australian Pacific College, Sydney – Austrália.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Set/2018 – Maio/2019 – Esquema Imóveis
Redatora e Mídia

Responsável pela criação de conteúdo para mídias sociais e blog, incluindo
redação, atualização e revisão de textos. Gerenciamento de redes sociais.
Ainda trabalhei na produção executiva da websérie "Propriedades que Inspiram".
Mar/2018 – Agosto/2018 – College of Sport and Fitness
Student Services Advisor and Social Media.
Trabalhei em uma escola para estudantes internacionais, auxiliando no processo de
matrículas, troca de cursos, suporte ao estudante e todos os requerimentos que os
alunos possam ter.
Responsável pelas mídias sociais da empresa, contribuindo na criação de conteúdo
e posts para o Facebook e Instagram da escola compartilhando todas as noticias e
informações gerais sobre os cursos oferecidos, como também todas as novidades
relacionadas à área de Fitness e Esportes.
Janeiro/2017 a Mar/2018 – Information Planet Australia
Posição: Education Planner
Trabalhei como “Student Counsellor” no departamento de vendas de Brasil/Portugal.
Responsável por todas as atividades e processos relacionados aos procedimentos
de visto de estudantes, incluindo follow-ups com os clientes, consultoria de vendas
na escolha de todos os cursos oferecidos para estudantes internacionais.
Trabalhei na aplicação de vistos, revisando cartas de intenções para a Imigração
Australiana, ajudando os estudantes em todos os procedimentos do inicio ao fim.
Maio/2013 ate Janeiro/2015 0 WSI Marketing na Internet – SP.
Estagiária em Jornalismo.
Redação e Criação de Conteúdo para blogs de diferentes tipos de clientes para
aumentar a visita orgânica e melhorar as técnicas de SEO, aprimorando e utilizando
técnicas de marketing digital para trazer melhores resultados e reconhecimento no
mercado aos nossos clientes.
IDIOMAS
Português - Nativo
Inglês – Fluente
Espanhol – Intermediário

