
ED
WANDERLEY

Jornalista multimídia

PERFIL

Repórter, editor e gestor com experiência
em produção multimídia, administração,

planejamento e reportagem para
internet, TV e impresso. Pernambucano

de 33 anos, dinâmico, pró-ativo, dedicado
e apaixonado por inovações

em storytelling e concepção de projetos.
Viciado em desafio, especialmente os

mais difíceis, mesmo que de curto prazo.

RECONHECIMENTOS

41º na lista de 100 jornalistas mais
premiados do Brasil e 10º no
Nordeste, (Jornalistas & Cia, 2021)
Prêmio Vladmir Herzog de Anistia e
Direitos Humanos
2 Tim Lopes de Jorn. Investigativo
2 Abdias Nascimento de Jornalismo
4 BNB de Desenvolvimento Regional
4 Cristina Tavares de Jornalismo
& mais de 20 titulos regionais e
nacionais

MAIS SOBRE MIM

Portfólio: www.edwanderley.com
Redes sociais: /edwanderley

Endereço : Praça Marechal Deodoro, 233, Ap
1301, Santa Cecília, São Paulo/SP

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Editor

- Edição e adaptação de conteúdos em textos e vídeos para aplicativo
internacional sobre saúde.

ShareCare - GPeS | Junho/2018 - Dezembro/2018

Repórter multimídia sênior e editor

- Reportagens para jornal impresso, portal online e TV Clube/PE, afiliada
da Rede Record no Recife.
- Criação e gestão de projeto multimídia de jornalismo CuriosaMente,
que serviu de laboratório de formação de repórteres.
- Implementação e coordenação de setor de marketing de conteúdo.

Diario de Pernambuco | Março/2010 - Junho/2018

REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS

Ana Weiss | (11) 99427-4251
ex-editora-chefe do iG
Vera Ogando |  (81) 99277-6038
ex-diretora de jornalismo do Diario de Pernambuco 
Rosineide Oliveira | (81) 99488-5151
chefe de comunicação da Compesa
Beatriz Ivo | (81) 99971-2909
editora executiva do Sistema Jornal do Commercio (TV Jornal)

(11) 99297-6019 | (81) 99937-0096 
edwanderley1@gmail.com

FORMAÇÃO

Jornalismo  | UFPE / 2008
Administração  |  UPE / 2009          

Pós em Marketing e Publicidade | IMN / 2011

Produtor e editor

- Implantação de TV corporativa e de blog de comunicação interna
na empresa, com cerca de 4 mil funcionários.

Compesa | Outubro/2009 - Outubro/2010

Editor

- Edição e coordenação do telejornal Tambaú Notícias 2ª edição,na
afiliada do SBT na Paraíba.

TV Tambaú | Abril/2009 - Outubro/2009

Produtor

- Produção de reportagens para telejornais diurnos da afiliada do SBT
em Pernambuco.

TV Jornal| Abril/2008 - Abril/2009

Cidades • Comportamento • Economia • Política • Saúde • Cultura

Google Analytics & Insights • Métricas SEO • Trends • Gestão Web

Infografia • Dados • Produção e edição de vídeos

HABILIDADES

Inglês avançado
Espanhol instrumental 
Tableau Public
CartoDB
HTML/Embed JSs
Premiere/Final Cut
Excel 

Editor-executivo

- Direção de redação do portal iG
- Elo de negócios comerciais e supervisão de marketing de conteúdo
- Head de redes sociais dos portais iG (SP), O Dia (RJ) e Meia Hora(RJ)
- Gestão de projetos especiais
- Reformas editorial, administrativa e tecnológica

Portal iG | Março/2019 - Abril/2020

Coordenador de internet

- Projeto de reestruturação dos portais de notícias CB e CorreioWeb
- Gerência de parcerias de conteúdo e audiência
- Edição e gestão de equipe digital

Correio Braziliense | Maio/2020 - Atual


