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Edição de vídeo para redes sociais e campanhas digitais;

Criação de conceitos, campanhas, narrativas, roteiros e

postagens;

Criação de conteúdo escrito para vídeos e podcasts

(roteiros);

Gravação de vídeos para chamadas comerciais, campanhas,

produtos e serviços;

Gerenciamento e mediação de gravações de Podcast;

Captação e edição de conteúdos audiovisuais ;

Publicação e gerenciamento da distribuição dos conteúdos

produzidos;

Redação, revisão, edição e atualização de conteúdo para

podcasts, sites, blogs, materiais de marketing;

Posso ajudar você e sua empresa com:

Lúcia Santos
E D I T O R A  E  P R O D U T O R A  D E

C O N T E Ú D O

SOBRE MIM

Sou a Lúcia, mulher trans, tenho uma filha

maravilhosa e já trabalhei com muita coisa, desde

cartografia e imagens de satélite até entregar

garrafão de água a pé na ladeira. 

Sempre fui ligada a música e mídias digitais e, assim,

nasceu o projeto Outros Contos, que consistia em

uma série de podcasts em formato storytelling com

história e trilha sonora originais escritas por mim. 

Quando iniciei meu processo de transição de gênero

criei um novo trabalho como forma de me apresentar

ao mundo como mulher e criadora. 

Daí então surgiu o Cavalo Metal, que é uma banda-de-

uma-mulher-só onde reuni todas as minhas

composições. 

Além dos meus projetos próprios, contribuo também

com o podcast da Black Parade como editora.

E aí, vamos juntes trocar experiências e fazer um

projeto maravilhoso?

Com carinho,

Lú

CONTATO

HABILIDADES E IDIOMAS

AutoCad | ArcGis | MapInfo | MSOffice

Ableton Live | Adobe Audition | Cockos Reaper

Português – Nativo

Inglês - Avançado

(11) 97827-8667

luciasantos9005@gmail.com

lucia-santos-918130240/

https://medium.com/@luciasantos19
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