Mateus Cabot
Jornalista e pós-graduando em Cinema
 Centro - Rio de Janeiro, RJ

Jornalista formado pela Universidade Federal Rural

+informações

do Rio de Janeiro, pós-graduando em Cinema e
Linguagem Audiovisual pela Estácio, diretor do
documentário Três Faces da Deusa e organizador
da Casa de Aine. Experiência em jornalismo
impresso, conteúdo digital, social media e
audiovisual.

 2 anos de experiência
 disponível para relocação
 disponível para viagens

experiências

educações

bemglô

estacio 2018 . 2019 - cursando

Janeiro 2018 - atual

Pós-graduação . Cinema e Linguagem
Audiovisual

Jornalista e Social Media
Redação para blog, edição de imagem e vídeo, conteúdo para
redes sociais e peças de design para loja online.

site cleo

Julho 2017 . Dezembro 2017

Estagiário de Jornalismo
Redação para site oficial da atriz Cleo Pires, edição de vídeos e
imagem, conteúdo de texto e design para redes sociais.

universidade federal rural do rio de janeiro 2013 . 2017

Graduação . Comunicação Social - Jornalismo
Graduado com nota máxima na pesquisa "Wicca e comunicação: uma
análise de processo nas publicações de Eddie Van Feu".

universidade federal rural do rio de janeiro 2011 . 2013

Graduação . Letras / Inglês
departamento de comunicação da ufrrj

Abril 2016 . Março 2017

Monitor de Radiojornalismo
Acompanhamento das aulas de Midia Sonora, oficinas de texto
radiofônico e oficinas de edição de áudio.

assessoria de comunicação da ufrrj

Agosto 2015 . Abril 2016

Estagiário em Jornalismo
Produção de reportagens para jornal institucional. Cobertura
fotográfica de eventos. Alimentação do site e das redes sociais
da instituição.

jornal atual (itaguaí)

Outubro 2014 . Março 2015

Estagiário em Jornalismo
Produção de reportagens e entrevistas para jornal impresso.
Cobertura fotográfica. Cobertura de pautas ao ar livre. Contato
com fontes oficiais.

idiomas

prêmio

português . nativo ou fluente

festival 72 horas . Maio de 2016
Prêmio de Melhor Filme Celular com o curta Teresa.

inglês . avançado
Eurodata (2010)

espanhol . intermediário

habilidades

link

Comunicação Escrita

http://www.tresfacesdadeusa.com/

         

Três Faces da Deusa - Documentário

Comunicação Verbal

Produção independente. 2017.

         

Assessoria de Imprensa
         

Conteúdo Web
        

Revisão
         

Editorial
         

Roteiro
        

Redação Jornalística
        

Redação
         

Roteiro para Vídeo
         

Captação de Vídeos
       

Cinema
       

Estratégia de Campanha
       

Publicidade Online
       

Edição de Vídeo
       

Gestão de Pessoas
         

Fotografia
        

Escrita criativa
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