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Educação
Jornalismo – Universidade Federal de Alagoas
7º Período

Objetivo
· Estagiar na empresa para aumentar a minha experiência na área de assessoria, mídias sociais e comunicação em
geral.

Resumo
Com uma nova grade curricular no curso de jornalismo da Ufal, fui contemplado com experiências práticas desde o
primeiro período, o que me possibilita a capacidade de estagiar em diversas áreas antes mesmo de chegar no final do
curso.

Habilidades e Competências
- Sou considerado proativo, criativo e particularmente considero-me bem focado. As pessoas costumam dizer que
tenho muita facilidade com tecnologias, e de certo modo, uso muito a internet para o estímulo da minha criatividade,
principalmente usando meu perfil do instagram (@franklin_lessa) para me comunicar sobre entretenimento, moda,
música, cinema, etc.

Cursos Extras
- Conhecimento de Informática Básica (Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, Domínio de Digitação).
- Inglês intermediário

Experiência
•

•
•

•
•

BCCOM Comunicação (Setembro de 2018 – atualmente)
Estagiário na área da redação e assessoria. Responsável por fazer clipagens eletrônica e impressa sobre
clientes, atualização do site “Jornal de Alagoas” quando há demanda, produção de texto para o Gazeta Rural,
se houver demanda.
Estive presente como voluntário na organização ou participação de alguns eventos, contribuindo sempre na
demanda de comunicação. Eventos tais como, a Semana de Comunicação (SECOM), e recentemente a Reunião
Anual da SBPC. Em ambos participei da produção para as mídias sociais e de realease, quando acionado.
Em dezembro de 2016 apresentei um painel no Congresso Acadêmico Integrado de Inovação e Tecnologia
(Caiite), mostrando o resultado de uma pesquisa antropológica de campo realizada no mesmo ano, nos
bairros de Garça Torta e Riacho Doce, referente as implicações da especulação imobiliária nos bairros. No
segundo semestre desse ano a pesquisa nesses mesmos bairros foi retomada, numa outra temática que
culminou em um artigo de antropologia sobre as práticas e cuidados com crianças nos respectivos lugares.
Também publiquei matérias e reportagens no site de laboratório de notícias (Labium) da Ufal, no portal de
notícias da Ufal, e em sites de professores.
Produzi um documentário sobre o mercado digital em Alagoas, exibido no Cine Arte Pajuçara em uma Mostra
Universitária.

