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RESUMO
Cientista de dados na Rede Globo. Desenvolvedor do Nove de Julho, projeto de auditoria de
dados públicos da Alesp. Colaborador da Operação Serenata de Amor, projeto que usa
inteligência artificial para fiscalizar gastos dos deputados federais e senadores. Antes, produtor
de reportagem com foco em jornalismo de dados na TV Globo, repórter do jornal Folha de
S.Paulo e colaborador da revista piauí, do site Aos Fatos e de publicações da Editora Abril.
Ganhador de um Prêmio Folha de Reportagem em 2016 e do Prêmio Abril de Jornalismo 2015.
Estudante de Python, R, SQL, machine learning, NLP, data visualization e estatística.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Cientista de dados @ Rede Globo | Dez. 2018 – Presente data
Atribuição: Análise de dados para uso do jornalismo, criação de scripts
Especificações: Desenvolver ferramentas para raspagem de dados; fazer análises
exploratórias; validar bases de dados; criar dashboards; implementar algoritmos de NLP em
projetos jornalísticos
Produtor de reportagem @ TV Globo | Out. 2017 – Dez. 2018
Atribuição: Produção de análises e reportagens baseadas em dados para os telejornais
locais
Especificações: Analisar dados públicos ou obtidos via Lei de Acesso à Informação; criar
scripts em Python para raspar e limpar dados de sites; produzir reportagens com foco em
números; pautar repórteres; colaborar com o projeto de fact-checking “Fato ou Fake”; fazer
análises para o núcleo de eleições da Rede Globo
Repórter independente @ jornais, revistas e sites | Jan. 2017 – Set. 2017
Atribuição: Reportagens para Folha de S.Paulo, Piauí, Aos Fatos, entre outros
Repórter @ Folha de S.Paulo | Set. 2015 – Jan. 2017
Atribuições: Reportagens sobre políticas culturais no caderno “Ilustrada”; edição de textos
opinativos de críticos e colunistas; fechamento diário
Especificações: Acompanhar projetos aprovados em leis de incentivo; apurar informações
sobre repasses para a cultura; fazer análises do orçamento dos órgãos; acompanhar
licitações; reportar lançamentos editoriais; entrevistar autores; editar reportagens, críticas e
colunas; assinar interinamente a coluna de mercado “Painel das Letras”
Maior conquista: Vencedor do Prêmio Folha de Reportagem no bimestre julho-agosto
Repórter e gestor de mídias sociais @ Huffington Post Brasil | Jun. 2014 – Mar. 2015
Atribuições: Reportagens e artigos sobre cultura; desenvolvimento de estratégias digitais
Especificações: Apurar informações sobre cultura; editar textos de colaboradores
Maior conquista: Vencedor do Prêmio Abril de Jornalismo 2015, categoria Gestão de Redes
Sociais

Editor digital @ Iba (Editora Abril) | Jul. 2012 – Abr. 2013
Atribuições: Coordenação editorial; curadoria da home; edição e revisão de textos do site;
desenvolvimento de estratégias digitais; gestão de pessoas
Especificações: Selecionar títulos (livros, jornais e revistas digitais) para a página inicial da
plataforma; gerenciar o blog; escrever artigos sobre assuntos relacionados aos produtos da
empresa; traçar estratégias para as redes sociais; efetuar correções em HTML, PHP e CSS;
chefiar equipe de três pessoas
EDUCAÇÃO
Pós-graduação (especialização) em Jornalismo Literário @ ABJL (2008 - 2009)
Graduação em Jornalismo @ Universidade de Marília (2003 - 2007)
CURSOS
Formação em Cientista de Dados @ Data Science Academy (em curso)
Fundamentos de Data Science @ Udacity (2018)
Machine Learning A-Z: Hands-on Python & R in Data Science @ Udemy (2017)
Python for Data Journalists: Analyzing Money in Politics @ Knight Center (2017)
Python para Jornalistas @ Knight Center (2017)
Jornalismo de Dados @ Abraji (2017)
IDIOMA E ESPECIALIDADES
Inglês fluente, análise de dados, visualização de dados, Python, R, SQL, AWS, Google Cloud
Platform, Apache NiFi

