
1/2 
 

CURRÍCULO 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME: OUSSAMA HUSNI KANSO EL GHAOURI FILHO          MATRÍCULA EBC: 13236 
CARGO EFETIVO: JCP/Jornalismo   
CARGO COMISSIONADO: Gerente Executivo  
LOTAÇÃO: Gerência Executiva de Telejornalismo - DIJOR  

FORMAÇÃO/EDUCAÇÃO 

FORMAÇÃO ESCOLAR: Ensino Superior Completo 
 
COMUNICAÇÃO SOCIAL / JORNALISMO 
 

ÚLTIMAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 
02/02/2017 a 04/10/2017 – TV JUSTIÇA 
EDITOR DE TEXTO 
 
Apurar, pautar, reportar, redigir e editar notícias e noticiários sobre governo, estado e cidadania para TV, 
rádio e internet; Coletar e checar informações por meio de leitura, pesquisa, entrevista e monitoramento 
de veículos de comunicação, entre outros recursos de apuração jornalística; Construir relacionamento 
com fontes de informação nos diversos setores da sociedade; Propor e elaborar pautas; Organizar 
informações para veiculação em rádio, TV e internet; Participar da programação das emissoras da 
Radiobrás; Redigir textos jornalísticos; Apresentar notícias e noticiários; Editar notícias e noticiários, 
respeitando as diferentes linguagens de rádio, TV e internet; Contribuir com a Empresa em seu 
planejamento editorial de gestão; Organizar e planejar coberturas jornalísticas. 
 
02/08/2012 a 30/10/2012 TV JUSTIÇA 
PRODUTOR 
 
Apurar, pautar, reportar, redigir e editar notícias e noticiários sobre governo, estado e cidadania para TV, 
rádio e internet; Coletar e checar informações por meio de leitura, pesquisa, entrevista e monitoramento 
de veículos de comunicação, entre outros recursos de apuração jornalística; Construir relacionamento 
com fontes de informação nos diversos setores da sociedade; Propor e elaborar pautas; Organizar 
informações para veiculação em rádio, TV e internet; Participar da programação das emissoras da 
Radiobrás; Redigir textos jornalísticos; Apresentar notícias e noticiários; Editar notícias e noticiários, 
respeitando as diferentes linguagens de rádio, TV e internet; Contribuir com a Empresa em seu 
planejamento editorial de gestão; Organizar e planejar coberturas jornalísticas. 
 
02/02/2012 a 30/07/2012 TV BAND 
PRODUTOR 
 
Apurar, pautar, reportar, redigir e editar notícias e noticiários sobre governo, estado e cidadania para TV, 
rádio e internet; Coletar e checar informações por meio de leitura, pesquisa, entrevista e monitoramento 
de veículos de comunicação, entre outros recursos de apuração jornalística; Construir relacionamento 
com fontes de informação nos diversos setores da sociedade; Propor e elaborar pautas; Organizar 
informações para veiculação em rádio, TV e internet; Participar da programação das emissoras da 
Radiobrás; Redigir textos jornalísticos; Apresentar notícias e noticiários; Editar notícias e noticiários, 
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respeitando as diferentes linguagens de rádio, TV e internet; Contribuir com a Empresa em seu 
planejamento editorial de gestão; Organizar e planejar coberturas jornalísticas. 
 

 


