
L O U I S E  M I R A N D A  

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 Local e Data de Nascimento: Florianópolis, Brasil | 15 Abr 1992 

Celular/ WhatsApp: +49 [ 01577 201 2212 ] 

E-mail: [loudemiranda@gmail.com ] 

Skype: [ loudemiranda ] 

OBJETIVOS 

 

 Eu tenho grande interesse em trabalhar em um ambiente multicultural e ter 
a oportunidade de adquirir conhecimento a cada dia, para me tornar uma 
profissional cada vez mais atraente e preparada. Tenho grande admiração 
pelas palavras, e uma de minhas paixões é o contato com outras linguagens. 
Sinto-me muito confortável trabalhando com a minha língua nativa, por 
isso trabalhar com português e praticar/aprender outras são os meus 
principais objetivos. 

 

EDUCAÇÃO 

 

 02/2010 – 06/2014                              Centro Universitário Estácio de Sá                                                        
Florianópolis, SC 

 Comunicação Social 

Ênfase em Jornalismo 

 

EXPERIÊNCIA 

 

 

 

02/2015 – 03/2016     Upstream Systems   Atenas, Grécia/ 

                                                                                         Zagreb, Croácia 

Copywriter – Marketing  

Principais atividades: Desenvolvimento de 
campanhas de marketing para operadoras de telefonia 
focadas no mercado brasileiro; Criação e tradução (IN-
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PT/PT-IN) de conteúdos para serviços de celular, tais 
como SMS, aplicativos, websites, promoções; Pesquisa 
de mercado sobre as operadoras e seus serviços; 
Análise dos resultados das campanhas. 

 

11/2011 – 02/2015     SBT Santa Catarina   Florianópolis, Brasil 

Produtora – Jornalismo  

Principais atividades: Marcar entrevistas; Produzir 
pautas; Escrever conteúdo para as notícias da emissora 
de TV; Edição de texto; Verificação de informações; 
Assistência na produção de matérias de TV. 

 

 
12/2011 – 08/2012     Global Scout Management Florianópolis, Brasil 

Assessora de Imprensa 

Principais atividades: Criação de releases; Follow-up 

com jornalistas/veículos de mídia; Criação de 

conteúdo para um blog; Marcar entrevistas na mídia 

local; Clippagem de matérias publicadas na mídia sobre 

a empresa. 

 

09/2011 – 12/2011     Studio Clipagem Florianópolis, Brasil 

Estagiária 

Principais atividades: clippagem de TV. 

 

 

 

IDIOMAS 

 

 • Português - Nativo 

• Inglês – Avançado 

• Espanhol – Avançado 

• Alemão – Intermediário (atualmente estudando na Alemanha) 
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CAPACIDADES TÉCNICAS 

 

 Microsoft office package – Avançado 

Adobe Premiere  - Avançado 

Adobe Photoshop - Básico 

Adobe Illustrator - Básico  

Adobe InDesign - Básico  

INTERESSES 

 

 Fotografia, atividades físicas (jogging, academia, esportes), leitura, cinema, 
viagens, aprender novas línguas e conhecer novas culturas, natureza, 
animais. 

 


