Cleyton Vilarino dos Santos
Idade: 25 anos
Telefones: (11) 976-349-854
Endereço: R. Humaitá, 439. - Bela Vista
CEP: 01321-010 – São Paulo – SP
E-mail: 
cleyton.vilarino@gmail.com
Experiência Profissional:

●

(06/2014 a atual) - Agência EFE (editor) - C
oordenação editorial da versão brasileira do site
setorizado em agricultura da EFE (EFE Agro), coberturas externas para o serviço da EFE, estratégia
de promoção de página e publicações do EFE Agro no Facebook.

●

(08/2013 a 06/2014) - Agência EFE (estágio) - T
radução e edição de notas, apuração e redação de
notícias e crônicas, entrevistas, realização e edição de vídeos.

●

(04/2013 a 04/2014) – Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) (estágio) Levantamento e acompanhamento de dados e casos de agressões a jornalistas, comunicação
externa e organização de eventos (XIII Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo)

●

(08/2011 a 07/2012)
– SBT (estágio) - P
rodução (checagem e apuração, levantamento de dados,
captação de sonoras)

●

(
12/2010 a 05/2011)
– Grupo Bandeirantes de Comunicação |band.com (estágio) - 
Redação de
notas, edição de textos de agência, apuração de notícias e reportagens de contexto.

Formação acadêmica:
Superior Completo – Bacharelado em Jornalismo – Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo (ECA-USP).
Trabalho de Conclusão de Curso: Roteiro e direção do documentário “Além do Arco-Íris” (2014) sobre
homofobia internalizada entre a comunidade LGBT avaliado com conceito 10 pela banca examinadora.
Intercâmbio acadêmico: Universidade Stendhal-3 (Grenoble - França) - segundo semestre de 2012.
Premiações e reconhecimentos:
Menção honrosa do 2º Prêmio CBN de Jornalismo Universitário
pela audiorreportagem “Liberdade de
expressão e democracia”.
(
http://cbn.globoradio.globo.com/concursos/premio2010/VENCEDORES.htm
)
Cursos e Conhecimentos Complementares:

●
●

Semana de Palestras de seleção da 50º turma de trainee da Folha S. Paulo

●
●

III Seminário Internacional de jornalismo online (Mediaon09) –
16h

●

V, VI e Xº Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
da ABRAJI (Associação
Brasileira de Jornalismo Investigativo)
Curso online “Como investigar o gasto público” 
realizado pela ABRAJI
Curso de extensão em economia “Agenda Brasil” - FAAP-MBA (
cursando)

Atividades Extra Curriculares:
J.Júnior 
(Empresa Júnior de Jornalismo da ECA-USP)
2009
Cargo
: Assessor de Imprensa
Função
: Corresponsável pela divulgação da ONG Um Teto para o Meu País.
2010
Cargo
: Diretor de Comunicação Integrada (2010)
Função
: Planejamento de eventos e palestras voltadas para os estudantes de jornalismo
Hobbies & interesses
Jardinagem, vinhos, culinária, questões sociais, música.
Idiomas:

●
●
●

Francês (fluente)
Inglês (fluente)
Espanhol (básico)

