
Caroline dos Santos Oliveira 
31 anos, casada, natural de Salvador - BA 

Endereço: Rua Pedro Batista de Almeida, n° 51, Boca do Rio 
Contatos: (71) 9.8792-5039 Oi / 9.9172-6454 WhatsApp  

E-mail: carol.pcultural@gmail.com 

 

 
 

Objetivos
Utilizar todo o conhecimento adquirido na universidade e no mercado de           
trabalho para atuar da forma mais assertiva na minha função.  

Formação 
Comunicação Social – Produção em Comunicação e Cultura 
Faculdade de Comunicação – Universidade Federal da Bahia 
Conclusão em 2014 

Síntese das  
Qualificações 

Experiência 

Experiência com produção de reuniões, treinamentos, cursos e palestras.         
Experiência em produção executiva de shows, peças teatrais e eventos em           
geral. Prática profissional no planejamento, elaboração e execução de         
projetos e produtos de cunho cultural. Experiência com Assessoria de          
Comunicação. Conhecimento em rotinas administrativas básicas e       
atendimento ao cliente. 
 

2018 / 2020 - Instituto de Responsabilidade e Investimento social | Iris.            
Produtora de projetos para o Shopping da Bahia. Atuação com projetos           
sociais, produção de reuniões, treinamentos, cursos e palestras. 

2016 – Festival de Verão 2016. Freelancer na produção artística -           
assessoria da coordenação logística do festival. 

2014 / 2018 – Allcance Comunicação e Eventos. Produtora executiva de           
shows, peças teatrais e eventos corporativos. Produção executiva dos         
shows de Oswaldo Montenegro, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba         
Ramalho, Mariene de Castro, Pedro Mariano, Fafá de Belém, Joanna,          
Gustavo Mentes, Tirullipa, Ângela Maria, Roberta Campos, dentre outros. 

2013 / 2014 – Fundação Pedro Calmon (SECULT-BA). Estagiária na          
Diretoria do Livro e Leitura. Assessoria nos assuntos administrativos,         
planejamento, elaboração e execução de projetos literários.  

 
2012 / 2013 – Agenda Arte e Cultura da UFBA. Estagiária responsável            
pela cobertura e produção de matérias dos eventos artísticos, culturais e           
científicos produzidos na universidade. 
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2012 – Festival Bahia em Cena – Festival Baiano de Teatro. Assistente            
da produção executiva do festival. 

2011 / 2012 – Câmara de Vereadores de Salvador – Assessoria de            
Comunicação da Vereadora Aladilce Souza. Estagiária responsável pela        
divulgação das ações do mandato da vereadora, incluindo atualização         
informativa de website e redes sociais. 

 
2009 / 2010 - Laboratório de Televisão e Vídeo da Faculdade de            
Comunicação da UFBA. Monitoria das atividades realizadas no laboratório         
e apoio aos funcionários do departamento.  

2009 – TNL Contax S/A. Operadora Call Center atuando no atendimento a            
clientes de cartões de créditos. 

2008 / 2009 - TV Educativa da Bahia (IRDEB) - Empresa Grupo Z             
Serviços Temporários LTDA. Recepcionista terceirizada responsável pelo       
atendimento de visitantes e atendimento telefônico realizando filtro de         
ligações.  

2007 / 2008 – Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB).           
Estagiária na diretoria geral da empresa, auxiliando nas atividades         
administrativas, atendimento telefônico, tramitação e arquivo de       
documentos. 

Cursos e Palestras 

Informações 
adicionais 

 
Oficina de Produção Cultural - Evento Mostra Mulher  

      Faculdade de Comunicação da UFBA 
 

Oficina de Produção – Edital Arte em Toda Parte – Ano III 
      Fundação Gregório de Matos 

Disponibilidade Integral. 

 
 

Declaro para todos os fins, que todas as informações anteriores são verdadeiras, ao 
mesmo tempo coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos em entrevista. 
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