ANA BEATRIZ FORMAÇÃO ACADÊMICA

ABBATE
Brasileira, solteira, 22 anos.
Formada em Comunicação
Social com habilitação em
Rádio e Televisão e amante da
criação de conteúdo e do
processo
de
produção
audiovisual.
Jundiaí - SP
anabeatrizabbate@gmail.com
(14) 98114-7671 / (11) 4586-7800

SAIBA MAIS SOBRE O
MEU TRABALHO FREELANCER EM:
https://goo.gl/20O7qd
OU ACESSE PELO QR CODE:

2012 - fev/2016: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Bacharelado em Comunicação Social com Habilitação em Radialismo.

PROJETOS ACADÊMICOS
2013 - 2015: Bolsista de Iniciação Científica no projeto Acessibilidade da
OBEDUC/CAPES. Desenvolveu atividades de roteirização e produção de videos
que discutem a inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino
superior.
2013 - 2015: Diretora de Produção no projeto FAAC WebTV. Desenvolveu
atividades de transmissão de eventos, como direção de programas ao vivo,
montagem de unidade móvel e pós-produção.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
mai/2014 - nov/2014: Assistente de Produção na TV Universitária UNESP.
Participou do processo de produção de um dos programas da grade,
elaborando roteiros, participando das gravações e divulgando o programa no
site da emissora e em mídias sociais.
2016: Assistente de Arte e Marketing na Viare Travel. É responsável pelo
desenvolvimento de artes, vídeos e textos para a empresa e suas mídias
sociais, além de colaborar com suas operações diárias.
2015 - 2016: Realiza diversos trabalhos freelancer na área de tradução,
incluindo também revisão e transcrição. Sua principal área de foco são as
traduções Inglês > Português.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
dez/2014 - fev/2015: Attractions Hostess na Walt Disney World Resort em
Orlando. Operou duas atrações de um dos parques temáticos, onde obteve
grande experiência em atendimento ao público.
mai/2016 - ago/2016: Super Greeter na Walt Disney World Resort em Orlando.
Trabalhou como representante cultural, facilitando a visita de grupos de
turismo latino- americanos a um dos parques temáticos do complexo e
colaborando com a experiência dos visitantes em geral.

HOBBIES E INTERESSES

HABILIDADES
ADOBE ILLUSTRATOR
ADOBE PREMIERE

TELEVISÃO

ESCREVER

WORDPRESS
ADOBE PHOTOSHOP

VIAJAR

MUSICAIS

PACOTE OFFICE

