
Resumo de Carreira

- Sou jornalista, formada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e mestre em Ciências da Sociedade pela Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB). Tenho experiência em Comunicação há mais de 15 anos. 

- Desde 2018 venho trabalhando com Marketing Digital, planejo e produzo conteúdos digitais para pequenas empresas e profissionais
liberais. Crio textos otimizados para sites, blogs e e-books. Planejo a estratégia de comunicação e mídias digitais. Realizo consultorias e
treinamentos em comunicação. Participo também de trabalhos voluntários na área de Redação para ONG's.

- A comunicação digital me acompanha desde a época da graduação, quando fui bolsista do CNPq, passando pelo mestrado, tendo atuado
como pesquisadora do Ciberespaço e Jornalismo e durante o tempo que fui professora universitária em cursos de Comunicação na
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Faculdade de Ciências Aplicadas (Facisa) e Faculdade Reinaldo Ramos (Cesrei) na Paraíba.

- Tenho experiência em Gestão acadêmica e empresarial. Fui coordenadora do curso superior de Produção Audiovisual na Facisa e sócia
proprietária da Clube Ludi, loja de brinquedos e livraria infantojuvenil em Campina Grande-PB.

- Atuei em Assessoria de Comunicação em empresas e órgãos públicos, com experiência em Jornalismo Científico.

Formação Acadêmica
Universidade Estadual da Paraíba
Mestrado em Ciências da Sociedade - 2001-2003

Universidade Federal da Paraíba
Comunicação Social - Jornalismo - 1994-1998
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Últimas Certificações na 
área de Marketing Digital 

 - Curso Marketing de Conteúdo - Rock Content

- Curso Revisão de Conteúdo para Web - Rock Content

- Curso em Copywriting - Rock Content

- Marketing Digital de Resultados - Rock Content 

-Mentoria Redator Web - Calila Galvão

- Curso de Produção de Conteúdo para Web - Rock
Content

- Redator Hacker SEO e Marketing de Conteúdo - Udemy

Habilidades

- Redação e edição de artigos

- Planejamento estratégico de comunicação

- Gerenciamento de equipes

- Gerenciamento de mídias sociais

Links:

Áreas de atuação

- Jornalismo

- Marketing digital

- Marketing de Conteúdo

- Comunicação empresarial

- Assessoria de Comunicação

- Redação Web

Serviços

- Redação de texto-blogpost (textos com técnicas de SEO) para site e
blog

- Planejamento, criação de conteúdo e gestão para mídias sociais

- Criação de Ebooks

- Planejamento estratégico de comunicação

- Consultoria/Capacitação para profissionais liberais e pequenos
empreendedores



Links:

 

Como avaliar habilidades e competências dos alunos dentro
da pedagogia

O profissional formado em pedagogia precisa dominar vários assuntos, conhecer e

saber avaliar bem os seus alunos. Você acha essa tarefa difícil? 

Você sabia que é importante conhecer as habilidades e competências dos seus

educandos?

Pois é, hoje em dia com o uso da tecnologia, torna-se ainda mais essencial que o

processo ensino-aprendizagem vá além e o educador tem um papel relevante em

analisar e potencializar as competências e habilidades dos alunos.

Vamos ajudar você a entender melhor sobre esse tema tão necessário no dia a dia do

professor e principalmente, hoje, com a introdução da Base Nacional Comum

Curricular (BNCC) na Educação Básica.

E mais, quer entender de que maneira as habilidades e competências são exigidas

nas questões de concursos públicos na área de pedagogia?

Vamos te explicar em detalhes. Acompanhe tudo por aqui.

Você pode conferir o texto completo, clicando aqui. 

Alguns dos textos para site/blog redigidos com técnicas de SEO
- segmento Educação

https://docs.google.com/document/d/1eSQrmTSc15Otyw0nCVXbQOwREi7C6tr31Qzna7bG-v8/edit?usp=sharing


 

Pedagogia de Jean Piaget: entenda a teoria dos estágios  de
desenvolvimento cognitivo

 Acredito que você já ouviu falar muito e até estudou Jean Piaget. Certo?

Conheça agora, em detalhes, quem foi Jean Piaget, suas teorias, ideias e de que

maneira ele impactou e ainda influencia a educação e a pedagogia.

Jean Piaget é um dos principais pensadores, educadores e teóricos da área da

pedagogia, influenciando positivamente vários profissionais de educação até hoje.

Mas que tal entender melhor sobre a teoria dos estágios de desenvolvimento

cognitivo?

Você sabe como essa teoria pode ajudá-lo na pedagogia e no ensino?

Acompanhe tudo por aqui e fique sabendo mais sobre Piaget e sua teoria dos

estágios de desenvolvimento cognitivo.

E, ainda, saiba como esse assunto faz parte dos concursos da área de pedagogia e

consiga a aprovação que você sonha no concurso na área de educação.

A importância de Jean Piaget na pedagogia

Certamente, um dos nomes mais importantes na área da pedagogia é Piaget. Isso é

uma unanimidade no contexto educacional e merece a sua atenção especial.

Que tal conhecer um pouco sobre esse importante pensador da educação?

Você pode conferir o texto completo, clicando aqui. 

Alguns dos textos para site/blog redigidos com técnicas de SEO
- segmento Educação

https://pedagogiaparaconcurso.com.br/pedagogia-de-jean-piaget-entenda-a-teoria-dos-estagios-de-desenvolvimento-cognitivo/


Links:

Como fazer Marketing Social: confira nossas 3 dicas

O Marketing Social é um instrumento indispensável de crescimento. De fato, como

sua principal essência está concentrada além dos lucros de uma empresa, adotar o

conceito faz diferença nos resultados. Se você quer que seu negócio deixe uma

marca positiva na visão do público, saiba que o caminho envolve promover causas ou

ideias. 

O mais importante, nesse caso, é encontrar algo que agregue ao tipo de serviço

oferecido e montar um planejamento detalhado. Só assim será possível envolver o

seu público conforme os valores defendidos internamente para se tornar referência

no mercado de atuação. 

Quer saber mais? Vamos explicar o que é Marketing Social e mostrar como colocá-lo

em prática em 3 dicas. Acompanhe:

Entenda o que é Marketing Social

O Marketing não está ligado somente ao aspecto mercantilista que tem como objetivo

o lucro, único e exclusivo. Na verdade, ele vai além e sua empresa pode e deve pensar

no social. De acordo com Philip Kotler, autor do livro “Marketing 4.0 – Do tradicional

ao digital”, a inclusão tornou-se a nova tendência. Sendo assim, a principal essência

do Marketing Social está centrada na mudança de comportamento de maneira

positiva para a empresa e para o seu público com o objetivo de promover causas ou

ideais.

Você pode conferir o texto completo, clicando aqui. 

Alguns dos textos para site/blog redigidos com técnicas de SEO
- segmento Marketing

https://www.lacredobem.org.br/2020/08/10/como-fazer-marketing-social-confira-nossas-3-dicas/


Links:

Afinal, o que postar no blog do seu hotel ou pousada?

Você possui um hotel ou uma pousada e não sabe o que postar no seu blog? Fica

aqui que vamos te ajudar com o planejamento e execução de conteúdos úteis e

educativos para o seu público, utilizando as estratégias do Marketing de Conteúdo.

O que é Marketing de Conteúdo e como você pode aplicá-lo no seu hotel ou
pousada?

Marketing de Conteúdo é uma das estratégias do Inbound Marketing que tem como

finalidade gerar um conteúdo rico, útil e educativo para o seu público. 

Philip Kotler, professor e pesquisador, é considerado o pai do Marketing e diz que a

sociedade vive a versão 4.0 do Marketing. No seu livro, Marketing 4.0/Do tradicional

ao digital, o autor explica da importância de tornar o marketing mais humano com

conteúdos envolventes e que dialoguem com o público.

Você deve estar se perguntando: O Marketing de Conteúdo pode ser aplicado em um

hotel/pousada? O que postar no blog utilizando as técnicas de Marketing de

Conteúdo?

Sim, ele pode e deve ser aplicado em negócios hoteleiros e as técnicas podem ser

usadas no blog e vão te ajudar a decidir como e o que postar.

Você pode conferir o texto completo, clicando aqui. 

Alguns dos textos para site/blog redigidos com técnicas de SEO
- segmento Marketing Digital

https://novaescolademarketing.com.br/marketing-4-0/
https://docs.google.com/document/d/1GFBIVLE71HAHwa54ivJoytlvHLQ1Pb_dZENGhhbeDPM/edit?usp=sharing


Links:

Concursos para enfermeiros: como se preparar corretamente
 

Você quer saber como prestar concurso para enfermeiro da melhor forma?

E ainda, quer entender quais as instituições onde se tem mais vagas, informações

sobre remuneração, diferença entre os cargos de enfermeiro, auxiliar e técnico de

enfermagem?

Acompanhe tudo por aqui que vamos passar todos esses detalhes para você ter um

resultado satisfatório no seu certame.

E ainda, oferecemos 8 dicas ao se preparar para o concurso e os 10 temas mais

cobrados nos certames de enfermeiro.

O que é um concurso para enfermeiro?

O concurso para enfermeiro é composto de uma prova teórica e você precisa se

preparar bem.

As provas objetivas possuem questões que abordam os conhecimentos gerais (língua

portuguesa, noções de informática, raciocínio matemático e legislação aplicada ao

órgão) e conhecimentos específicos. O número de questões e assuntos variam de

acordo com as especificidades de cada edital.

Mas você pode já ir se preparando, certo?

Você pode conferir o texto completo, clicando aqui. 

Alguns dos textos para site/blog redigidos com técnicas de SEO
- segmento Educação/Saúde

https://www.diariooficialdf.com.br/concurso-para-enfermeiro-como-se-preparar-corretamente/


Links:

Sua empresa precisa de uma comunicação digital ou
tradicional?

 

Comunicação digital/comunicação online e tradicional, conheça o que é

comunicação e como ela é importante na sua empresa. A comunicação é algo

complexo e está muito além de um emissor, receptor, mensagem e canal a ser

utilizado. Acompanhe tudo por aqui e então você poderá saber se sua empresa

precisa de uma comunicação digital ou tradicional. 

Sendo assim, existem vários conceitos para o termo comunicação, e no mundo

ocidental ela está presente desde o século V aC. Então, já dá para imaginar que a

comunicação mudou bastante. 

Um dos conceitos do Dicionário da Comunicação para o significado de Comunicação

é: “palavra derivada do latim communicare, cujo significado seria tornar comum,

partilhar, repartir, associar, trocar opiniões, conferenciar. Implica participação,

interação, troca de mensagens, emissão ou recebimento de informações novas”.

Deu para perceber que comunicação é troca de mensagem, participação, repartir,

trocar opiniões. Parece tudo tão fácil… Mas será que está acontecendo essa

comunicação no seu negócio, na sua empresa?

Sem dúvida, a comunicação passou por várias fases, transformações e problemas:

isso é fato.

Sempre que um novo meio de comunicação surge, as transformações vêm

naturalmente como consequência. 

Você pode conferir o texto completo, clicando aqui. 

Alguns dos textos para site/blog redigidos com técnicas de SEO
- segmento Marketing Digital

https://sites.google.com/view/dicionarioenciclopedico/comunica%C3%A7%C3%A3o
https://docs.google.com/document/d/1Ct7nZZztucDsgdVYinmGsdPADusq5oLoQh7NVq1sQVw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19abZRqGxQnem6Buqp5Vm4khZNoEcuW3UGJE9j4WmTqc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ct7nZZztucDsgdVYinmGsdPADusq5oLoQh7NVq1sQVw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ct7nZZztucDsgdVYinmGsdPADusq5oLoQh7NVq1sQVw/edit?usp=sharing


Produção de conteúdo de texto (legenda) para redes sociais -
segmento Saúde/Odontologia

Links:



83-99317-3181

/patriciarioscomunicacao

patriciarioscomunicacao

Aguardo o seu contato. Vamos conversar?

contato@patriciarioscomunicacao.com.br

tel://83993331356
mailto:contato@patriciarioscomunicacao.com.br
https://www.linkedin.com/in/patriciarioscomunicacao/
https://www.facebook.com/patriciarioscomunicacao
https://www.instagram.com/patriciarioscomunicacao/
https://whats.link/comunicacaopatriciarios
https://www.instagram.com/patriciarioscomunicacao/
https://www.linkedin.com/in/patriciarioscomunicacao/
mailto:contato@patriciarioscomunicacao.com.br

