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INFORMAÇÃO PESSOAL

Rita Vilaça
Rua Fábrica do Pelo, nº29 3ºM, 4710-309 Braga (Portugal)
919759777
ritamvilaca@gmail.com
https://www.facebook.com/rita.vilaca.3
Sexo Feminino | Data de nascimento 20/01/1990 | Nacionalidade Portuguesa

EMPREGO PRETENDIDO

Técnica de Comunicação / Social Media Specialist

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
18/05/2015–Presente

Técnica de Comunicação / Social Media Specialist
Grupo Casais, Braga
▪ Organização dos grandes eventos internos: Reunião de Quadros (com mais de 200 pessoas),
Festa de Natal (com mais de 300), Get Together - apresentação de ideias inovadoras;
▪ Estruturação e organização de eventos mais pequenos, ao longo do ano: aniversário da empresa
e celebração de datas pertinentes para o negócio;
▪ Redação integral da newsletter interna quinzenal;
▪ Produção de conteúdo para newsletter externa mensal;
▪ Gestão das redes sociais do Grupo Casais: Facebook, LinkedIn, Tumblr;
▪ Criação e gestão de redes sociais de diversas marcas e empresas do Grupo Casais,
nomeadamente: Monte Prado Hotel & Spa, Termas de Melgaço, Algarve Outlet, Ampere,
Quadrina, Undel, Opertec entre outras;
▪ Criação de estratégias de comunicação e execução de campanhas para as marcas e empresas
do Grupo Casais;
▪ Dinamização de atividades para assinalar dias temáticos (Dia da Energia, Dia de Prevenção
Contra o Cancro da Mama, Semana da Felicidade...);
▪ Realização de vários projetos internos, entre eles, uma rubrica sobre colaboradores, disponível no
site: http://betweencaminhosparalelos.pt/

01/04/2015–01/05/2015

Social Media Analist
Trend
▪ Análise de redes sociais (Facebook e Twitter) para clientes internacionais, particularmente o
Governo de Espírito Santo, Brasil e cidade de Vitória, Brasil;
▪ Redação de relatórios diários com análise de dados;
▪ Elaboração de relatórios piloto para angariação de clientes, nomeadamente a Federação
Brasileira de Futebol.

01/02/2015–01/04/2015

Jornalista
Jornal 123, Algarve
▪ Jornalista correspondente da zona Norte e Centro na área das Ciências e Tecnologias;
▪ Redação de notícias sobre a atualidade científica e tecnológica;
▪ Elaboração de reportagens sobre Ciências e Tecnologias.

01/10/2013–29/10/2014

2/10/17

Estágio profissional como Assessora/Relações Públicas

© União Europeia, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Página 1 / 5

Curriculum vitae

Rita Vilaça

BIAL, São Mamede do Coronado
▪ Organização de eventos, em particular o aniversário dos 90 anos da empresa, que contou com a
presença de mais de 600 convidados. Envolvimento em todas as fases do projeto: escolha de
local, gestão da lista de convidados, animação para o evento;
▪ Comunicação institucional;
▪ Relacionamento com jornalistas/comunicação social;
▪ Desenvolvimento de capacidades como assessora de imprensa;
▪ Gestão do Facebook e outras redes sociais;
▪ Coordenação da criação e gestão do novo site (disponível em www.bial.com);
▪ Participação na realização do vídeo institucional (disponível em www.bial.com);
▪ Desenvolvimento das atividades de clipping;
▪ Redação e revisão de press releases.

26/09/2012–28/12/2012

Jornalista estagiária na secção Grande Porto
Jornal de Notícias, Rua de Gonçalo Cristóvão, 195, 4049-011 Porto
▪ Redação de notícias e reportagens, incluindo aberturas de secção e chamadas de capa durante o
período de estágio;
▪ Forte evolução da capacidade de escrita e de relacionamento com o grupo de trabalho;
▪ Desenvolvimento no relacionamento com as fontes.

09/2011–06/2012

Editora da secção de Sociedade
Jornal ComUM Online
www.comumonline.com
▪ Edição de notícias e reportagens;
▪ Elaboração de agendamentos semanais com assuntos de enfoque na Universidade do Minho e
na cidade de Braga;
▪ Redação de notícias e reportagens;- Redação de artigos de opinião e editoriais com elevado
número de visitas.

09/2010–06/2012

Colaboradora
Jornal UMDicas, Braga (Portugal)
▪ Redação de reportagens e notícias;
▪ Cobertura de eventos culturais e desportivos.
Tipo de empresa ou setor de atividade Informação E Comunicação

01/2012–05/2012

Jornalista estagiária
RUM - Rádio Universitária do Minho
Rua Dr. Francisco Machado Owen 4715-020 Braga,
▪ Elaboração de notícias e reportagens;
▪ Leitura de noticiários.
Tipo de empresa ou setor de atividade Rádio

10/2011–01/2012

Jornalista estagiária
Jornal Correio do Minho, Praceta do Magistério, 34 Maximinos 4700-236 BRAGA
▪ Redação de notícias e reportagens;
▪ Cobertura de eventos regionais.
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Tipo de empresa ou setor de atividade Informação E Comunicação
09/2008–06/2011

Colaboradora
Jornal Académico, Braga (Portugal)
▪ Redação de notícias e reportagens;
▪ Cobertura do mais variado tipo de eventos.
Tipo de empresa ou setor de atividade Informação E Comunicação

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
09/2008–06/2011

Licenciatura em Ciências da Comunicação

15/20

Universidade do Minho, Braga (Portugal)
Jornalismo/Comunicação Social
10/2011–11/2013

Mestrado em Informação e Jornalismo

17/20

Universidade do Minho, Braga
Jornalismo/Comunicação Social

02/2010–06/2010

Erasmus em Atenas

8,7/10

National and Kapodistrian University of Athens - Faculty of Communication and Mass Media Studies,
Atenas (Grécia)
Communication Sciences

01/02/2015–30/06/2015

Cambridge First Certificate
International House

04/2014–02/2015

Nível Europeu de Inglês: C1
Wall Street Institute
Inglês

30/11/2016–20/01/2017

Curso Completo Gestão de Página de Facebook e Instagram
Ana Mendes Consulting, Porto
▪ Marketing Digital;
▪ Análise das estatísticas do Facebook;
▪ Estratégias de Comunicação para o Facebook;
▪ Realização de campanhas de anúncios para o Facebook;
▪ Guia de boas práticas no Instagram;
▪ Casos práticos.

03/2014–03/2014

Curso prático de especialização em gestão de eventos: Protocolo e
Etiqueta
Certform: Escola de formação prática
▪ Técnicas avançadas para exercer a função de gestor(a) de eventos;
▪ Metodologias avançadas no planeamento, no orçamento e na obtenção de financiamentos;
▪ Princípios avançados de protocolo nacional e internacional em relações públicas e organização de
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eventos;
▪ Capacidades comunicacionais para falar em público e fazer apresentações com êxito em contexto
de eventos.

11/11/2015–05/02/2017

Formação Pedagógica Inicial de Formadores
B-Training Consulting, Braga
▪ Competências a nível de elaboração de planos de formação;
▪ Competências de formadora;
▪ Competência ao nível da dinamização de ações de formação.

14/06/2017–03/07/2017

Marketing Digital - Otimize a Sua Presença Online

Muito Bom

TecMinho - Associação para o Desenvolvimento
▪ Aprendizagem do domínio das ferramentas digitais;
▪ Gerir uma marca e potenciar o seu desenvolvimentos online;
▪ Tirar partido das ferramentas de marketing digital.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna

português

Outras línguas

COMPREENDER

Compreensão oral

inglês

C1

FALAR

ESCREVER

Leitura

Interação oral

Produção oral

C1

C1

C1

C1

Bulats - Business Language Testing Service - C1
Cambridge First Certificate - A

francês
alemão

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas

Competências de comunicação

▪ Voluntariado no Refood Braga durante um ano;
▪ Personalidade empreendedora que resultou na fundação do Grupo dos Amigos dos Animais de
Felgueiras (GAAF), e do respetivo Facebook, do qual fui gestora até fevereiro de 2014, atingindo
os 5.000 'likes';
▪ Atual voluntária dessa Associação;
▪ Capacidade de trabalho, autónomo e em grupo, desenvolvida no âmbito do voluntariado no Banco
Alimentar Contra a Fome e em outras atividades de cariz social;
▪ Facilidade em comunicar devido à experiência adquirida como colaboradora de vários jornais
universitários;
▪ Facilidade de locomoção e adaptação a vários lugares em qualquer parte do Mundo devido à
experiência Erasmus e a outras viagens realizadas (nomeadamente aos Estados Unidos, onde
residi durante dois meses);
▪ Espírito pró-ativo, adquirido através da frequência de vários cursos de dança e teatro.

Competências de organização

▪ Capacidade de liderança e amplo espírito de organização;
▪ Personalidade versátil, criativa e dinâmica.
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▪ Capacidade de falar em público;
▪ Conhecimentos na área da comunicação;
▪ Vasta experiência na gestão de páginas em redes sociais, nomeadamente Facebook e LinkedIn,
adquirida durante os estágios profissionais realizados, e em trabalho voluntário em contexto de
associação.

Competência digital

▪ Bons conhecimentos informáticos na óptica do utilizador;
▪ Facilidade de uso de qualquer sistema Windows ou Mac;
▪ Bons conhecimentos de software (Microsoft Office – Word, Excel, Powerpoint -, Adobe
Photoshop);
▪ Bons conhecimentos de software de edição áudio (Adobe Audition) e vídeo (Adobe Premiere);Conhecimentos de Adobe Flash e Adobe Encore.

Outras competências

▪ Colaboradora do Departamento de Comunicação e Imagem da Associação Académica da
Universidade do Minho durante os anos de licenciatura;
▪ Participação e organização em várias conferências científicas;
▪ Conhecimento de Ballet Clássico, Dança Contemporânea, Teatro, Fotografia e Cinema.

Carta de Condução
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