
áreas de Interesse: 

endereço:

Celular: 
Telefone (recado): 

e-mail: 

ISADORA
MIRANDA
23 ANOS - BRASILEIRA - SOLTEIRA

Rua PROfessora lucinda bastos -
mogi das cruzes

(11)  98483-3953
(11) 4722-3866 (falar com marta ou imidio)

Isadoralins18@gmail.com

Produção de eventos 
e Comunicação

FORMAÇÃO ESCOLAR: 

universidade de mogi das cruzes (umc)
publicidade e propaganda - Concluído em 2020

Colégio Acadêmico mogiano - ensino médio
concluído em 2014

habilidades
Adobe photoshop

Adobe premiere

Adobe After Effects

Adobe illustrator

Adobe INDESIGN

EXPERIÊNCIAs PROFISSIONAis

- Edição de imagem e vídeo para conteúdo
digital

- Auxiliar em produção de vídeo para
campanha política e empresarial

- Edição de imagens 

- Vídeomaker

Inspira Comunicação Integrada 
Cargo: EstagiÁria em criação e produção
de vídeo

Cargo: Diretora de arte Junior

Período: Junho/2020 - Dezembro/2020 

Período: Agosto/2020 - Atual

Átomo Comunicação

Cursos extracurriculares

Projeto periféricas - curso de criação - agência
mestiça          

Rock in Rio Curseria - Gestão de Eventos - Cursando

patricio viana - curso de design gráfico - cursando

Zeneconomics - Riqueza pesoal - 2018

Plugcitários school - estrategista em 
social media - 01/2018

unisescon - comunicação pessoal - 
03/2017

Skill idiomas - inglês - 01/2014 a 12/2015
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zeneconomics 

- Social media

- Videomaker

- Produção de landing page pelo mautic

- Auxiliar em campanhas de marketing

- Direção e montagem de cenários para conteúdos
audiovisuais

- Coordenação administrativa

- Coordenações de reuniões

- Planejamento administrativo

- Controle de tráfego e produção

Cargo: Social media e videomaker

Cargo: Vice-presidente

Período: Fevereiro/2018 - Agosto 2019

Período: Julho/2019 - julho/2020

Diretório Acadêmico Assis chateubriand

- Organização de eventos

- Coordenação do setor

- Captação de parceiros

- locação de espaços

- levantamento de orçamentos

Cargo: Diretora de eventos

Período: Janeiro/2016 - junho/2019

Diretório Acadêmico Assis chateubriand

- Social Media

- Vídeomaker

- Produção fotográfica

- Estratégias de rematrícula e matrícula

Cargo: Gerente de marketing digital

Período: Agosto/2019 - Setembro/2020

Colégio Integrado Itaquera 


