
 

 

Larissa Dias Andrade 

 
Brasileira, 27 anos, solteira 
Calle Pardo Santallana, 32, 1ºA  
Collado Villalba - Madri - Espanha 
Celular: +34 690998888  
E-mail: lali.andrade@uol.com.br 
Objetivo: Repórter/ Redatora/ Blogger  

 
Formação Acadêmica 

 
 
Doutorado em Aspectos Teóricos, Estruturais e Éticos da Comunicação de Massa – Cursando 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Mestrado em Psicanálise e Teoria da Cultura – Concluído em 2012  
Universidad Complutense de Madrid 
 
Pós-graduação em Semiótica Psicanalítica – Concluído em 2011 
PUC São Paulo 

 
Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo) – Concluído em 2006 
Universidade Metodista de São Paulo  

 
Idiomas 

 
Inglês – avançado 
Espanhol – fluente (Certificado do Instituto Cervantes – DELE Superior) 

 
Informática 

 
Conhecimento avançado de Word e Internet e conhecimento intermediário de PowerPoint, Excel, 
Photoshop e InDesign. Possuo familiaridade com redes sociais, tendo feito o curso Redes Sociais 
e Inovação Digital na ESPM em fevereiro de 2011 (15 horas). 

 
Histórico profissional 

 

 Freelancer – atualmente (desde janeiro de 2012) 
Tenho atuado como freelance da revista O Carreteiro, publicação mensal voltada ao transportador 
de carga e empresários do segmento de logística. 

 
 Editora Novo Meio – 03/2006 a 10/2007 e 02/2008 a 09/2011 

Cargo: jornalista 
Funções: Produção de matérias para revistas e jornal no segmento automotivo, e revistas 
customizadas (Lindenberg&Life, Fitness Business Latin America, Pacaembu Via Direta e 
Transmissão Dayco). Seguem abaixo os perfis das publicações para as quais escrevia: 
 
Jornal Novo Varejo – jornal mensal voltado a varejistas e distribuidores de autopeças no qual 
escrevo matérias sobre economia (rodada de negócios entre empresários brasileiros e indianos, 
balança comercial e influência do dólar na importação de autopeças, por exemplo), gestão de 
negócios, marketing, tecnologia, comportamento do consumidor e varejo em geral. 
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Mais Automotive – publicação bimestral focada em proprietários de oficinas mecânicas e centros 
automotivos. Nessa revista, escrevo matérias sobre gestão de negócios, marketing, associativismo 
e matérias técnicas sobre o setor automotivo. 
 
Mais Diesel – publicação bimestral voltada a frotistas e varejistas de autopeças do segmento 
pesado na qual escrevo matérias sobre gestão de negócios, legislação, mobilidade urbana, 
tecnologia aplicada nas indústrias e lançamento de produtos. Tive a oportunidade de acompanhar 
visita à fábrica da montadora MAN na Alemanha e lançamento de produtos na Argentina e em 
outros estados do país. 
 
Lindenberg&Life – revista bimestral distribuída door-to-door aos proprietários de empreendimentos 
da construtora Adolpho Lindenberg. Entre os temas abordados estão arquitetura, decoração, 
cultura, gastronomia, turismo e investimentos. 
 

 Diário do Grande ABC (Diário OnLine) – 04/2005 a 03/2006 
Cargo: estagiária de jornalismo 
Função: Redatora do site www.dgabc.com.br em todas as editorias. 
 

 Prefeitura Municipal de Santo André – 02/2005 a 06/2005 
Cargo: estagiária de jornalismo 
Funções: Clipping diário, atualização do site da prefeitura e colaboração na agenda cultural. 
 
 

Vivência internacional 

 
 

 Curso intensivo de espanhol (25h/semana) em Madri (Enforex) e Santander (Delta 
Language), totalizando 75h/aula entre os meses de novembro e dezembro de 2004. 

 

 Programa Au Pair nos Estados Unidos entre os meses de novembro e dezembro de 2007. 
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