Giovanni Ramos
Jornalista, produtor de conteúdo, criador de sites

Dados pessoais
•
•
•
•
•
•

Brasileiro, 35 anos, solteiro
Mestre em Jornalismo pela Universidade da Beira Interior
Site pessoal: www.gioramos.net
Email: contato@gioramos.net
Telemóvel: 910 819 705
Residência atual: Covilhã, Distrito de Castelo Branco

Formação

Qualificações

• Doutorando em Comunicação pela Universidade
da Beira Interior, Covilhã (20182022)
• Mestre em Jornalismo pela Universidade da
Beira Interior, Covilhã (2018)
• Bacharéu em Comunicação Social  Jornalismo
pela Universidade do Vale do Itajaí (2006)
• Especialista (MBA) em Marketing Digital pelo
Centro Universitário Leonardo da Vinci (2015)

• Redação para meios impressos e digitais
• Edição de jornais, informativos e portais
• Produção de conteúdo multimídia para internet
• Planejamento em comunicação digital e redes
sociais
• Desenvolvimento de blogs corporativos pela
tecnologia Wordpress
• Idioma Inglês (B2)
• Idioma Espanhol (B1)

Interesses profissionais
• Produção jornalística para meios digitais e
impressos
• Edição jornalística e produção de conteúdo
multimídia
• Pesquisa e desenvolvimento de modelos de
comunicação para meios digitais

Conhecimentos
• Diagramação de jornais impressos (Adobe
InDesign, Scribus)
• Linguagem de marcação de sites (CSS) e
diagramação de sites (Adobre Dreamweaver)
• Edição básica de imagens (Adobe Photoshop)
• Edição básica de áudios para produção de
podcasts (Audacity)
• Edição básica de vídeos (Adobe Premier, Da
Vinci Resolve)

Mais informações e portfólio
• Site > www.gioramos.net
• Currículo em www.linkedin.com/in/gioramos

Experiências profissionais
• Desenvolvimento do projeto de cobertura da
Festa da Cereja (www.festadacereja.pt) dentro
da Universidade da Beira Interior, em Parceria
com ao Jornal do Fundão.
• 12 anos de experiência em jornais impressos e
digitais em veículos regionais do Estado de Santa
Catarina (Brasil).
• Produção de reportagens para editorias Geral,
Política, Economia e Cultura.
• Coberturas políticas das eleições municipais e
gerais no Brasil nos anos de 2008, 2010, 2012 e
2014.
• Coautoria de cadernos temáticos sobre
Mobilidade, Economia e Meio Ambiente.
• Coordenação e desenvolvimento de um novo
portal de notícias para o Jornal Metas, jornal
local de Gaspar, Santa Catarina. Layout e
arquitetura da informação.
• Desenvolvimento de um portal de notícias que
une jornais locais do interior do Estado de Santa
Catarina feito para a Associação de Jornais do
Interior (Adjori). Serviços de comunicação digital
para os jornais associados.

