
CURRICULUM VITAE 
1 – DADOS PESSOAIS 
Nome: Maria Carla Lisboa Borba 

 Telefone: (61) 95530741 
 Endereço eletrônico: carlalisboa2@gmail.com 
 Data de nascimento: 13/7/1965 (47 anos) 

 
2 – ESCOLARIDADE 

 Superior Completo – Comunicação Social (Jornalismo) – UnB (Universidade de Brasília 
 Superior Incompleto – Licenciatura em História – UnB (Universidade de Brasília) 
 Nível Médio (Segundo Grau): Centro Educacional La Salle (Brasília-DF) 
 Ensino Fundamental (Primeiro Grau): Escola Paroquial Santa-Mariense (Santa Maria da Vitória-BA), 

Escola Nossa Senhora de Fátima (Brasília-DF), Centro Educacional nº 8 do Guará II, Centro 
Educacional La Salle (Brasília-DF) 

 
3 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Jornalismo(***) 

 2012 – Lei dos Homens – Portal de Notícias – Repórter 
 2011 – Jornal de Brasília – Chefe de Reportagem 
 2001-2004 – Jornal Planalto Central – Brasília-DF – Repórter e redatora. 
 2001 –Tribuna do Brasil – Brasília-DF – Repórter. 
 1993-1994 – Bahia Hoje – Salvador-BA – Repórter. 
 1993-1994 – Correio da Bahia – Salvador-BA – Repórter. 
 1992 – Jornal de Brasília – Brasília-DF – Revisora. 
 1991-1992 – Jornal BSB Brasil – Brasília-DF – Repórter. 
  

 
Assessoria de comunicação e assessoria de imprensa 

 2011-2012  – RP1 Comunicação – Jornalista Master – produção de textos, copidesque e produção de 
matérias especiais. Atividades de assessoria de imprensa. 

 2010-2011 – Cáritas Brasileira – Assessora e gestora em comunicação social e jornalista: produção de 
matérias, edição e atualização de site, coordenação da comunicação. 

 2008-2010 – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)/Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) – Jornalista/assessora de imprensa – Brasília-DF. 

 2008 – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)/Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (IPEA/MPOG) – Brasília-DF – Bolsista (Revisão de textos). 

 2005-2009 – Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB) – Jornalista/assessora de 
imprensa – Brasília-DF. 

 2005-2006 – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)/Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (IPEA/MPOG) – Brasília-DF – Consultora/Revisora (textos técnicos – PNUD). 

 2002 – Caixa Econômica Federal – Brasília-DF – Repórter e redatora/Assessoria de Imprensa. 
 1998-2001 – Editora Universidade de Brasília/Universidade de Brasília (UnB) – Brasília-DF – Revisora. 
 1997-1998 – Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)/Ministério dos Transportes – 

Brasília-DF – Assessora de imprensa, repórter, redatora e editora. 
 1994-1997 – Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Distrito 

Federal (Sindprev) – Brasília-DF – Assessora de imprensa / jornalista/redatora. 
 1994 – Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (FENAE) – 

Brasília-DF – Repórter, redatora e editora. 
 1992 – Associação Geral dos Servidores da Polícia Civil do Distrito Federal (Agepol) – Brasília-DF – 

Assessora de imprensa. 
 1991 – Câmara Legislativa – Brasília-DF – Assessora de imprensa de deputado distrital Wasny de 

Roure (PT). 
 1987-1991 – Revista Telebrás (holding) – Brasília-DF – Redatora (estágio). 
 1987 – Sindicato dos trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal (Sinttel) – Repórter e 

redatora (estágio). 
 
 
 



 
 
4 – CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA  

 Word (Office) –  Windows – Internet – Adobe Photoshop – Corel Paint Shop Pro (PSP) – Editoração 
eletrônica – Macromedia Dreamweaver. Noções de Indesign. Atualização de sites em várias 
linguagens. 

  
5 – IDIOMAS 

 Inglês e Espanhol – Boa leitura e bom entendimento. 
 
6 – CURSO 

 Formação de Capacitores de Fontes e Porta-Vozes – In Press Porter Novelli e Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República (De 22 a 24 de fevereiro de 2010). 

 
7 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS E APRESENTAÇÃO 

 Em 1991, tornei-me bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela 
Universidade de Brasília (UnB). Todavia, minha experiência profissional em comunicação social 
começou em 1987 e daí por mais cinco anos atuei como jornalista e assessora de imprensa do 
movimento sindical, no Sinttel (Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações), com produção de 
matérias para o jornal da categoria, e, em seguida, em instituição do governo como redatora e 
produtora da Revista Telebrás (uma revista mensal da Telebrás holding, atual Anatel, um tanto 
científica e outro tanto jornalística). 

 
 Nesses 25 anos de carreira, fui repórter, redatora, editora, subeditora, chefe de reportagem, assessora 

de imprensa, coordenadora de assessoria de comunicação. Tarefas executadas em jornais e revistas 
diários em órgãos públicos, em organizações não governamentais, instituições privadas e sindicatos. 
Executei freelances em diversas áreas, cobri e redigi diferentes estilos de textos (desde matérias até 
artigos, discursos, editoriais) sobre variados temas para a imprensa tradicional e alternativa. Apurei e 
redigi textos tanto para veículos com periodicidade diária como semanária e mensal. Fui freelance em 
sindicatos e órgãos públicos. Cobri férias ou fui contratada por tempo determinado. Nessa trajetória 
apurei, redigi, revisei, editei e, várias vezes, coordenei assessorias de imprensa e de comunicação. 
Realizei serviços de revisão de textos de revista, jornais, papers e livros. Produzi textos,criei e editei 
sites. 

 
 Mesmo depois de ter saído para desempenhar função de jornalista em outros lugares, continuei 

atuando como freelancer em empresas como a Editora UnB e em entidades sindicais, como o Unafisco 
Sindical, a Coordenação Nacional de Entidades de Servidores Federais (CNESF, em 2003 e 2004), o 
ANDES-Sindicato Nacional, o IPEA, no Jornal do Senado, como revisora de textos. 
 

 
 8 – PASSAGENS BREVES EM REDAÇÃO 

 Numa breve passagem pelo Correio Braziliense, fui repórter de Cidades na sucursal de Taguatinga, em 
1992-1993. Mas a vontade era de residir em Salvador-BA. Na capital baiana, iniciei a rápida trajetória 
na Tribuna da Bahia. Em seguida, fui para o Correio da Bahia cobrir Cidades e Polícia. Uma breve 
passagem pelo Jornal de Brasília como chefe de reportagem, entre fevereiro e abril de 2011. No fim de 
2011, no Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), atuei como jornalista Master da RP1. 

 
9 – OUTRAS INFORMAÇÕES 

 (***) Enquanto esperava o resultado de uma tentativa de emprego em Salvador, Bahia, atuei como 
repórter de Cidades do jornal Correio Braziliense, na sucursal de Taguatinga, durante três meses 
apenas, entre o fim de 1992 e o início de 1993. Ao final do terceiro mês de atuação no Correio 
Braziliense, mudei-me para a capital baiana. 

 
 
 

Data:2012  
    

Maria Carla Lisboa Borba 
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