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Larissa Limas

REDAÇÃO E JORNALISMO
São José dos Campos, SP

  https://trampos.co/larissalimas

 

Comecei ainda na adolescência escrevendo para blogs, portais e páginas de notícias. Na faculdade, descobri
aptidão por redações que demandavam maiores pesquisas, e mais tarde na vida profissional, aprendi a
contar histórias através de dados.

EXPERIÊNCIAS

06.2021

(1 ano e 11 meses)

atual

ANALISTA DE SEO
Yooper

12.2021

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
Alugamed

11.2021 - 04.2021

(6 meses)

ANALISTA DE SEO
CoreBiz

06.2019 - 02.2020

(8 meses)

ANALISTA DE SEO
Agência Linka

Sou responsável pela análise e manutenção de contas. Desenvolvo estratégias para melhor
performance das marcas onpage (keyword e saúde do site) e com link building focando em conversão e
audiência.

02.2019 - 06.2019
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(4 meses)

ANALISTA DE MARKETING DE CONTEÚDO/SEO
Proprietário Direto

Além de produzir conteúdos para o blog, também faço os conteúdos das redes sociais. Faço análise e
diagnóstico de SEO, acompanhamento dos resultados sempre usando SEMRush, Analytics e
Webmasters. Também uso algumas habilidades de programação (html, css, php) para identificar
problemas mais antigos e profundos com maior autonomia.

07.2018 - 09.2018

(2 meses)

ESTAGIÁRIA DE CONTEÚDO WEB
Cuponomia

Trabalhava no setor de conteúdo web (que é o produto da Cuponomia!) onde fiz curso de
especialização de SEO para otimizar a busca orgânica e diminuir os anúncios pagos.

07.2018 - 07.2018

(menos de 1 mês)

ESTAGIÁRIA DE ATENDIMENTO PUBLICITÁRIO
BZ Propaganda

Cuidava do atendimento direto com os clientes, repassava briefing para a equipe e era responsável por
Inbound Marketing/Conteúdo Web.

12.2018 - 02.2019

(2 meses)

REDATORA E ANALISTA DE CONTEÚDO
luzvermelha.tv

Faço textos (blogpost) e análise de SEO no Yoast e Google Analytics.

EDUCAÇÃO

2017 - 2020

cursando

Anhanguera
Graduação, Jornalismo

IDIOMA

Inglês
avançado

HABILIDADES



SEO

Gestão de Conteúdo

Conteúdo Web

Blog

Geração de Leads

Link Building

+INFORMAÇÕES

 disponível para viagens

 

COMPARTILHE ESTE PERFIL

ENTRE EM CONTATO COM LARISSA

(12) 983038409 (wpp) | larisssalimas@gmail.com
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