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  DADOS PESSOAIS  

FOTO 3x4  

Nome:  Marcos Henrique Petrucelli  

Telefone:   (11) 98114 7333 

E-mail:   marcospetrucelli@gmail.com 

  

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

1  (X ) Graduação (  ) Especialização (  ) MBA (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós-Doutorado   

Curso: Jornalismo 

Instituição: FIAM Ano de conclusão: 1997 

  

2  (  ) Graduação (  ) Especialização (  ) MBA (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós-Doutorado   

Curso:  

Instituição:  Ano de conclusão:  

  

3  (  ) Graduação (  ) Especialização (  ) MBA (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós-Doutorado   

Curso:  

Instituição:  Ano de conclusão:  

  

Outros cursos/capacitações  

  

  

  

  
Obs: Em caso de participação em cursos de capacitação em escolas de governo, informar apenas aqueles que sejam 
correlatos ao cargo ou função para o qual tenha sido indicado, com carga horária mínima acumulada de cento e vinte 

horas.  
  

ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

1  Órgão/Empresa:  Cinemania Online 

Cargo: Diretor/Editor-Chefe Período (mês/ano): 01/1999 – 

07/2016 

Principais atividades:  

Jornalismo: Direção de redação, organização de equipe, desenvolvimento de projetos, controle de 

orçamentos, produção de notícias. 

  

  

  

  

2  Órgão/Empresa:  Sistema Globo de Rádio 

Cargo: Jornalista  Período (mês/ano): 03/2002 – 07/2016 

aurea.oliveira
Realce



Principais atividades:  

Comentarista/articulista de cultura (cinema, TV, política do audiovisual), produção de conteúdo, 

desenvolvimento de projetos, viagens para cobertura jornalística de eventos culturais 

(nacional/internacional)   

  

  

  

3  Órgão/Empresa:  Rádio Jovem Pan 

Cargo: Jornalista Período (mês/ano): 01/2020 – 

03/2021 

Principais atividades:  

Articulista do Portal Jovem Pan – Entretenimento: produção de textos analíticos sobre cinema, 

séries de TV, projetos culturais e política do audiovisual.  

  

  

  

Obs: Em caso de experiência em cargo em comissão ou função de confiança no setor público, informar o órgão de 

exercício de qualquer esfera de Poder e o período de ocupação, indicando o mês e o ano de início e de término, para 

fins de comprovação do tempo mínimo para cada nível de DAS/FCPE.   
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