
   

Contato
louisepublicidade@gmail.com

www.linkedin.com/in/bruna-louise-
schroeder-martins-aa4989248
(LinkedIn)

Principais competências
Adobe Photoshop
Figma (Software)
Plataforma Wix

Bruna Louise Schroeder
Martins
Designer | Publicitária em Formação | Web Designer | Social Media
Campo Largo, Paraná, Brasil

Experiência

Jardim da Alquimia
Designer da web |  Especialista em Marketing de Contéudo | Fotografa |
Video Maker
janeiro de 2021 - Present (1 ano 11 meses)
Brasil

- Desenvolvi e administro o site oficial da empresa incluindo toda parte de e-
commerce, e a gestão de e-commerce.
- Atuo como especialista de marketing de conteúdo, desenvolvendo desde
toda linha editorial a criação dos conteúdos a serem publicados no Instagram,
Facebook, Blog e Youtube.
- Como fotografa e Vídeo Maker atuo na cobertura de eventos, cursos e retiros
da empresa, além de ser responsável pela fotografia Still em campanhas do e-
commerce. 
- Responsável pelo design em Publicações Impressas e Digitais, como livros,
portifólios e revistas da Marca.

Observatório Social do Brasil
Gerente de mídias sociais e Redatora 
janeiro de 2019 - janeiro de 2020 (1 ano 1 mês)
Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil

- Atuei como Social Mídia no Observatório Social em Rio do Sul,
desenvolvendo conteúdos informativos dos processos de editais da prefeitura
e além da cobertura dos eventos corporativos da mesma para redes como
Instagram, Facebook e Youtube. 
- Auxiliei no desenvolvimento de diversas campanhas de conscientização e
participação social da população nas politicas publicas da cidade.
- Auxiliar na gestão de grupos de voluntários dos mais variados projetos
dentro do OBS - Rio do Sul 
- Atuei também como redatora desenvolvendo diariamente conteúdos para a
revista digital do OBS - Rio Do Sul.

Universidade Federal do Paraná
Social Media 

  Page 1 of 2

mailto:louisepublicidade@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/bruna-louise-schroeder-martins-aa4989248?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BMPDy4vgGRAmpjuwH1hLvbg%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
https://www.linkedin.com/in/bruna-louise-schroeder-martins-aa4989248?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BMPDy4vgGRAmpjuwH1hLvbg%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile
https://www.linkedin.com/in/bruna-louise-schroeder-martins-aa4989248?jobid=1234&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume%3BMPDy4vgGRAmpjuwH1hLvbg%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_jobs_easyapply_pdfgenresume-v02_profile


   

janeiro de 2017 - julho de 2018 (1 ano 7 meses)
Curitiba, Paraná, Brasil

-Atuei como coautora e responsável pelas campanhas literárias e
gerenciamento das redes sociais da biblioteca da UFPR. 
- Desenvolvi conteúdos informativos para as redes (Facebook e Instagram), e
isso aumentou consideravelmente o índice de empréstimo de obras literárias,
além do cuidado dos alunos para com a preservação dos livros.
- Ajudei a promover campanhas literárias presenciais para os alunos da
universidade resultando no aumento no número de visitantes.

Formação acadêmica
Universidade Positivo
Bacharelado, Publicidade · (janeiro de 2021 - janeiro de 2025)

Coursera
Certificado Profissional de UX Design no Google  · (novembro de 2022 - maio
de 2023)
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