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Adriel Christian

PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS
Araguaína, TO

  https://trampos.co/adrielchristian

 

6 anos de experiência em comunicação. Às vezes com um pé no jornalismo e em outros momentos criando
conteúdo pra internet. :)

EXPERIÊNCIAS

04.2012 - 12.2014

(2 anos e 8 meses)

REDATOR
Portal O Norte

inicialmente, comecei editando releases e afins, chegando a atuar na área da reportagem por um
tempo.

01.2014 - 03.2015

(1 ano e 2 meses)

REDATOR
Rede Campelo

trabalhei no departamento de marketing da Rede Campelo de supermercados, criando conteúdo para
site, tv indoor, textos para vt e spot, além de e-mail marketing.

08.2016 - 02.2017

(6 meses)

SOCIAL MEDIA
Uau Propaganda

redação publicitária + social media + monitoramento + criação de conteúdo

02.2018

(5 anos e 3 meses)

atual
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SOCIAL MEDIA
Agência C4

redação publicitária + social media + monitoramento + criação de conteúdo

EDUCAÇÕES

2013

cursando

Faculdade Católica Dom Orione
Direito

10º período

2017

cursando

Centro Universitário da Grande Dourados
Bacharelado, Produção Publicitária

2º período

IDIOMA

Inglês
pré-intermediário

HABILIDADES

Facebook

Instagram

Social Media

Redação Publicitária

Campanha Política

Links Patrocinados



Redação Jornalística

Gestão de Clientes

Atendimento

Briefing

Elaboração de Pauta

Produção de Vídeo

LINKS

Cliente: Primo Pizzaria
https://www.evernote.com/shard/s395/sh/b5bc7de2-a8d4-4137-a8df-
7cfe43b342f2/f61a3358c3cab6d0

Briefing, título e legenda da publicação

Cliente: Aranet
https://www.evernote.com/shard/s395/sh/b7e8881b-a069-426f-b667-
b456ce0eb7b2/ec0d3b66506deb4e

Briefing, título e legenda da publicação.

Cliente: Mobi Cine
https://www.evernote.com/shard/s395/sh/3632ab20-095f-4cf0-b085-
46c6261ab216/352ea337be76d0ed

Briefing, título e legenda da publicação.

Cliente: Popclínica
https://www.evernote.com/shard/s395/sh/8c084779-787f-472d-8cbf-
e4078857e448/b840d316c4fea240

Briefing, título e legenda da publicação

Cliente: Clube do Rock
https://www.evernote.com/shard/s395/sh/ade6d59d-efb7-41e6-872e-
dcc39ebcd68d/af38a78180d7a035

Briefing, título e legenda da publicação

PROCURANDO POR
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FREELA

+INFORMAÇÕES

 disponível para viagens

 

COMPARTILHE ESTE PERFIL

ENTRE EM CONTATO COM ADRIEL

Telefone: (63) 9 9296 - 6256 E-mail: odrieladriel@gmail.com Instagram: @adrielcristian Twitter:
@adrielchristian Facebook: /odrieladriel
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