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31 anos – Solteiro 

Rua 28 de Setembro, Vila Dom Pedro I, São Paulo – SP, CEP 04267-000 

Cel.: 9 5869-9775 Email: robertomaty@gmail.com  

Portfólio: robertomaty.wordpress.com 

 

 

Formação Acadêmica 
 

Etec Jornalista Roberto Marinho – Produção de Áudio e Vídeo – (DRT 46972/SP) 

Universidade São Judas Tadeu – Comunicação Social – Jornalismo – (MTB 63059/SP) 

 
Experiência Profissional 

 

CCA Paschoal Bianco (terceiro setor com enfoque em atividades socioculturais) 

Assistente Técnico – nov/2014 – atual 

Atribuições: produção e coordenação de atividades socioculturais para crianças, 

adolescentes e adultos, controle de turmas, voluntariado, demanda pedagógica, parcerias 

e documentação para prestação de contas à Prefeitura de São Paulo. 

 

Google – terceirização pela Manpower (tecnologia) 

Analista de Operações - projeto temporário de mai/2014 a jul/2014 

Atribuições: Análise, revisão e validação de informações, textos e fotos para inserção 

na ferramenta Google Maps. 

 

Editora Kazuá (editora literária startup) 

Produtor de conteúdo e assessor de imprensa – abr/2013 a set/2013 

Atribuições: gestão e produção de conteúdo para website, blog e mídias sociais, 

produção de textos institucionais e para e-mails marketing, redação de entrevistas 

“pingue-pongue”, assistência editorial, diagramação de livros, assistência ao DA. 

 

Etec Martinho Di Ciero (instituição de ensino) 

Diretor de produção em curta-metragem trade marketing sobre a cidade de Itu 

para exibição em feira internacional sobre turismo em Mônaco - 2013 

Atribuições: planejamento, condução de entrevistas, co-direção e gestão de equipe e 

funções. 

 

Ipsos Brasil (marketing) 

Codificador – abr/2011 a nov/2012 

Atribuições: revisão ortográfica e de padronização de transcrições feitas a partir do 

áudio de entrevistas de pesquisas de mercado de segmentos variados; Interpretação e 

classificação dos textos revisados em sistema de codificação. 
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SSP - Secretaria de Segurança Pública (instituição pública) 

Assessor de Imprensa - mar/2010 a dez/2010 

Atribuições: rádio escuta, cobertura de eventos, checagem de informações com 

autoridades policiais, follow up e produção de matérias para o site www.ssp.sp.gov.br. 

 

Notilog – A PR Newswire Company (clipping e assessoria de imprensa) 

Monitor de Mídia - out/2009 a mar/2010 

Atribuições: clipping impresso e web de segmentos variados. 
 

 

Experiências e formações complementares 

 

• Idealizador e diretor do Programa Marginal – websérie sobre arte independente – 

produzida no espaço cultural A Casa Amarela; 
 

• Produtor e roteirista do videoclipe Paixões de Mercado, da banda Desacato Civil; 

 

• Integrante do coletivo audiovisual Lentes Periféricas, em que foi diretor do filme Doc. 

“Cine Campinho – Da Terra à Tela”, um documentário sobre o acesso a arte e à cultura 

em bairros periféricos de São Paulo. Junto ao coletivo participa de outros projetos e 

promove oficinas de audiovisual para adolescentes e adultos; 

 
• Curso de capacitação em Leis de Incentivo Fiscal para a Cultura promovido pela 

Secretaria das Subprefeituras e ministrado pela produtora Sonia Kavantan. (10 horas); 
 

• Trabalho voluntário na orientação em projeto de filme documentário na Associação 
Padre Moreira, do núcleo de medida socioeducativa em meio aberto sediado no Espaço 

Juventude e Cidadania, na zona leste de São Paulo; 

 

• Minicurso: Produção Audiovisual: introdução aos direitos autorais e contratos, 

ministrado pela jornalista e advogada Grace Carreira, na Casa Mário de Andrade. (6 

horas); 

 

 

Habilidades 

 
Noções dos programas Adobe Fireworks e Adobe InDesign; Manuseio de aplicações de 

Escritório: Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Open BR; habituado aos sistemas 

Operacionais: Mac OS, Windows; Outros: Edição de Vídeo (Adobe Premiere); 

Concepção de projetos – texto e planejamento; Pesquisa; Texto jornalístico e literário 

(autor na antologia de contos "Loveless" da Editora Escândalo e participação em duas 

outras coletâneas de conto e poesia). 
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