Ana Carolina Junqueira Bassoli
(51) 99767-7221 / acjbasso@hotmail.com / www.linkedin.com/in/anacarolinabassoli/
Nascimento: 20/10/1997
FORMAÇÃO
• Graduação em Relações Públicas – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
• Previsão de formatura: 2021 (à distância devido a pandemia)
EXPERIÊNCIAS
• Estágio em Employer Branding na empresa e-Core. Duração: 11 meses
Responsável pela execução de estratégias de gestão da marca empregadora,
comunicação interna e endomarketing através de produção de conteúdo textual e
audiovisual para mídias sociais, auxílio na organização e execução de eventos
internos e externos, produção e acompanhamento de peças de comunicação.
Nessa experiência pude desenvolver minha capacidade de me comunicar com
eficiência e praticidade, a dedicar tempo e energia naquilo que vai resolver o
problema e a importância de analisar com profundidade assuntos estratégicos.
• Estágio de atendimento na Happy House – Comunicação Interna e
Endomarketing. Duração: 2 meses
Assistente de atendimento da GOL – Linhas Aéreas e de outras empresas como
InBetta, Mexichem e International Paper. Relacionamento entre cliente e agência,
tendo como função principal a organização dos pedidos e entregas de peças.
Nesta experiência pude desenvolver minha capacidade de relacionar várias
informações e priorizar tarefas com comprometimento e planejamento.
• Staff Administrativo do UFRGSMun (Simulação da ONU da UFRGS). Duração:
1 ano.
Como staff administrativo fiquei responsável no pré-evento por entrar em contato
com fornecedores. E durante os dias de evento organizei - junto com o resto da
equipe - coffee break, festas, sessão de fotos, os comitês e etc. Nessa experiência
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pude desenvolver mais minhas capacidades de colaboração, engajamento e
resiliência.
• Voluntária do Time de Comunicação e Recursos Humanos da Enactus
UFRGS. Duração: 1 ano.
Quando estava no time de comunicação trabalhei com planejamento e produção de
conteúdo para as redes sociais. Já no time de RH trabalhei com a seleção e
treinamento de novos membros e com planejamento e execução de eventos
internos.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Inglês: Avançado.
• Conclusão do curso Introdução ao Empreendedorismo e Inovação – UFRGS.
• Intercâmbio de um mês para estudar inglês na Tamwood International College
em Vancouver.
• Intercâmbio de seis meses no Instituto Universitário de Lisboa pelo Programa
Campus Internacional da UFRGS.
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