Eric Samuel Abreu e Silva
assessor e analista de comunicação
perfil
Graduado em Comunicação Social - habilitação em Jornalismo, na PUC Minas. Experiência em
atividades ligadas à imprensa, cobertura de eventos, elaboração de matérias, comunicados e textos
informativos, registro fotográfico e audiovisual. Atuação em planejamento e desenvolvimento de
estratégias e planos de comunicação, comunicação interna, produção, edição e gravação de vídeos,
produção em TV e rádio, produção de conteúdo e gerenciamento de mídias sociais. Desenvolvimento,
diagramação e elaboração de sites, informativos eletrônicos e de materiais gráficos. Disponibilidade
para viagens e mudança de cidade.

experiências
freelancer de comunicação

Iluminar

Sec. de C&T e Ensino
Superior de MG

DocumenNta
Comunicação - RJ

Sec. Educação de
Minas Gerais

Centro Cultural Banco do Brasil BH • ONG FA.VELA • Miranda Executiva • Instituto Luz Diamante
ATS Informática • Jornal Zero Hora • SHOAT Ateliê • Lima Produções • STOMP! Comunicação

Assessor de Imprensa • 01/2017 até o momento
Atender as demandas de imprensa relacionadas à Secretaria de Estado de Educação; relacionamento com
os veículos de comunicação; propor pautas que venham a gerar uma repercussão positiva das ações da
SEE-MG na mídia; acompanhar as demandas de imprensa, desde o início até o fechamento da solicitação
dos veículos; trabalhar a divulgação dos eventos, assuntos, notícias e resultados da secretaria na mídia;
preparar os conteúdos de suporte para as fontes da SEE para as entrevistas; acompanhar os servidores da
SEE na participação em programas de TV e realização de entrevistas; produção de matérias para o blog da
Educação; suporte de informações para responder demandas do público por meio da página oficial da SEE
no Facebook.

Assessor de Imprensa • 08/2014 a 02/2015
Responsável pelo planejamento, criação de objetivos e metas, produção de texto e conteúdo para
divulgação; relacionamento com jornalistas e contato permanente com a mídia, sugerindo pautas e fazendo
esclarecimentos necessários para a eficiência do material divulgado; atuação como assessor de imprensa do
Rio Wine and Food Festival, evento enogastronomico, e do Mondial de La Bière, evento de origem canadense
dedicado a cervejas artesanais.

Jornalista Assessor de Comunicação • 04/2011 a 05/2014
Responsável por desenvolver atividades ligadas à imprensa, produção de texto, registro fotográfico e
audiovisual de eventos, inaugurações e reuniões, para distribuição nos veículos oficiais do governo de Minas
Gerais e para a imprensa; responsável pela interface com a imprensa, follow-up e elaboração de papers
para atender demandas dos veículos de comunicação; produção de textos para material institucional,
comunicados e ações comemorativas para atender demandas de comunicação interna; elaboração de
informativo eletrônico, com produção, revisão e edição de todo o seu conteúdo, visando otimizar à
divulgação de informações do órgão para o público interno e instituições vinculadas; gestão geral das mídias
digitais, sendo responsável por gerenciar, produzir conteúdo e atualizar o site institucional e as redes sociais;
atuação no planejamento, desenvolvimento e criação de indicadores e metas de comunicação para integrar
o acordo de resultados estipulado pelo governo.

Assistente de Comunicação e Marketing • 01/2010 a 09/2010
Atuação no planejamento estratégico de comunicação e marketing e no fluxo interno de comunicação;
responsável pelo desenvolvimento, criação e adaptação de peças gráficas, atuando nos processos de artefinalização, dentro dos padrões e prazos estabelecidos; Atuação no atendimento ao cliente, elaboração de
briefing e implantação de cronograma de atividades para padronização da identidade visual das revendedoras
espalhadas pelo Brasil; Responsável pela produção textual e visual do site institucional e redes sociais.

estágios • 2006 a 2010
PUC Minas - Laboratório de Vídeo • EMATER-MG • Núcleo de Educação em Saúde Coletiva - NESCON |
Faculdade de Medicina da UFMG • Vicariato para Ação Social e Política - Arquidiocese de BH

SOBRE

Brasileiro
32 anos
Solteiro
ericsamu@gmail.com
(31) 99871-8288
IDIOMAS

Inglês

avançado

CURSOS
Google AdWord
Comunicação em
Hipermídias e Redes
Sociais
Conceitos, Crítica e
Técnicas de Roteiro
Cinematográfico
Fotografia e Iluminação
em Estúdio
WebDesigner

FERRAMENTAS
Photoshop
Premiere
AfterEffects
InDesign
Illustrator

