
   

Contato
71 99268-3373 (Mobile)
geosouzadias@gmail.com

www.linkedin.com/in/geovanadias
(LinkedIn)
geovanadias.com (Company)

Principais competências
Mídias sociais
Marketing digital
Redes sociais

Languages
Português (Native or Bilingual)
Inglês (Professional Working)
Espanhol (Elementary)

Geovana Dias
geovanadias.com • Planejamento em Conteúdo Digital e Design
Salvador, Bahia, Brasil

Experiência

Autônomo
Profissional de Planejamento em Conteúdo Digital e Design
junho de 2017 - Present 
Brasil

Soma - Soluções em Marketing
Produção de Conteúdo Web
novembro de 2016 - junho de 2017 (8 meses)
Salvador e Região, Brasil

Viamídia Publicidade
Coordenadora de Redes Sociais
maio de 2014 - outubro de 2016 (2 anos 6 meses)

Comecei produzindo conteúdo e depois migrei para um trabalho mais focado
em gestão, com o gerenciamento da pauta e um trabalho mais elaborado da
análise de dados, apontamentos e estudo de possibilidades. Um trabalho
contínuo, que vai da análise de linhas editoriais aos dados finais, além de
planejamento de ações digitais.

Buenos Aires Educacional
Comunicação Digital
maio de 2014 - setembro de 2015 (1 ano 5 meses)

Fiz um trabalho de assessoria de comunicação online e parte da produção
de conteúdo digital para a Buenos Aires Educacional, empresa que oferece
o serviço de assessoria educacional a estudantes brasileiros que querem
estudar em Buenos Aires. Uma empresa que apesar de ter uma sede física
em Buenos Aires, tem um trabalho focado onde grande parte do contato e
divulgação é feito através da internet.

CDLJ Publicidade
Produção de Conteúdo Web
janeiro de 2012 - dezembro de 2012 (1 ano)

Geração de conteúdo para sites e redes sociais de clientes web da agência.
Criadas as ações que são pautadas no conteúdo, procurava gerar divulgação
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e interação espontânea, para que a marca tivesse bom recall entre os
seguidores.

Com o conhecimento em programas de edição de imagens, fazia layouts para
redes sociais, sites, e-mail marketing, etc em uma menor proporção.

CDLJ Publicidade
Estagiária em Analista de Mídias Sociais
julho de 2011 - dezembro de 2011 (6 meses)
Salvador, Bahia

Aos poucos, com a experiência que tinha com redes sociais e produção de
conteúdo, fui assumindo essa função que acabou determinando o que resolvi
focar em minha carreira.

CDLJ Publicidade
Estagiária de Criação/Web
outubro de 2010 - junho de 2011 (9 meses)

Peças gráficas, layout para sites, e-mail marketing e geração de conteúdo
para sites e redes sociais de diversos clientes da agência.

Agência Júnior Viés Comunicação
Presidente
julho de 2010 - junho de 2011 (1 ano)

Coordenei, junto a alguns colegas com os mesmos ideais, as atividades e
ações da agência júnior.

Quanta Agência Digital
Estagiária de Web Design
março de 2010 - agosto de 2010 (6 meses)

Layout de sites, e-mails marketing e geração de conteúdo para blogs e sites.

Agência Júnior Viés Comunicação
Direção de Arte - Estágio
novembro de 2008 - junho de 2010 (1 ano 8 meses)

Na Viés, pude em resumo, entender o funcionamento de uma agência e
visualizar na prática o mercado de trabalho. Uma experiência onde muito
aprendi e inesquecível de participar. Foi o primeiro passo de algo que levei
até o último semestre de faculdade, por acreditar na importância de uma
agência júnior dentro da faculdade e facilitar o contato entre estudantes e
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profissionais, além do esforço e dedicação necessários para seguir em frente
com o trabalho em uma empresa júnior.

Neste primeiro período, fiz peças gráficas e coordenei eventos para a
comunidade acadêmica.

Formação acadêmica
Universidade Católica de Salvador
Bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda · (2008 - 2011)
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