
 

Paulo Valle                                 

Brasileiro, solteiro, 36 anos 

Endereço – Rua Dep. Bernardino Sena Figueiredo, 276 

Cidade Nova – Belo Horizonte – MG 

Telefone: 31 9823-2030 3486-7113 / E-mail: 

moreiravalle@yahoo.com.br 

Fotógrafo / Comunicólogo 

 

INTERESSES DE CARREIRA 

 

 

 Fotógrafo; 

 Analista de comunicação; 

 Produtor e jornalista cultural. 

 

FORMAÇÃO 

 

 

 Comunicólogo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, Uni-BH. Fotógrafo 

profissional graduado em Comunicação Social / Relações Públicas.  

Portfólio - (www.paulovalle.yolasite.com) 

 

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

 

 Ótimo domínio das técnicas e produções áudio-visuais, com foco na dinâmica para 

solução de problemas e na excelência do produto final. 

 Conhecimento e inserção nos aspectos culturais em geral, e na cadeia 

excutiva/produtiva do processo musical e artístico. 

 Excelente habilidade na produção de textos.   

 Na condição de empreendedor, administra todo processo executivo e organizacional de 

realização dos trabalhos da empresa, desde a captação, negociação e metodologia 

utilizada, até a finalização e o suporte de pós entrega, desenvolvendo uma dinâmica 

de produção otimizada para os resultados esperados, e de caráter exclusivo, 

adaptando às particulariedades em cada situação demandada. Essa experiência 

proporcionou a independência para conduzir uma gestão eficiente dos negócios 

autônomos, e ainda estruturada, tendo em vista a inconsistência do mercado para os 

micro e pequenos empeendedores. Com base nessa vivência, vislumbra a expansão da 

profissionalização autônoma para integração em uma grande empresa. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

 2008 – atual Sócio na empresa Refinaria da Imagem realizando trabalhos para 

diversas empresas e clientes.  

- Principais clientes:  

ADEP (Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais);  

http://www.paulovalle.yolasite.com/


 

AMM (Associação Mineira de Municípios);  

UBQ (União Brasileira para Qualidade);  

AHK (Câmara de Comércio Brasil Alemanha);  

KTM administração e engenharia;  

PoloBH;  

Malab;  

Café com Letras; 

Pec Lab (Sistema de Implantes Dentários);  

Moss bolsas e moda.  

- Outros clientes:  

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira);  

PV (Partido Verde);  

Biominas Brasil;  

Anglo American;  

Banco Mercedez Benz;  

Sodexo Puras;  

Itambé; 

Aymoré;  

Savassi Jazz Festival;  

Festival Eletronika de música;  

PróMusic escola de música;  

Banda Tianastácia; 

Grupo Galpão Cine Horto;  

Tapeçaria Marcelo;  

e outros como; Institucionais, Casamentos, Aniversários, Batizados, Books e 

eventos diversos. 

 

 2004 – 2009 Fotógrafo na assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte e Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

 Domínio dos softwares: Photoshop (edição e tratamento de imagens), LightRoom 

(edição e tratamento de imagens), Steinberg Nuendo e Propellerhead Reason (edição 

e produção de áudio), Sony Vegas (edição e produção de vídeo). 

 Desenvoltura na navegação, busca e pesquisa de internet; e no gerenciamento e 

difusão em redes sociais. 

 Produtor musical e musico profissional (OMB R-006511) formado pela Fundação de 

Educação Artística. 

Como músico atuou em diversas bandas do cenário Belorizontino com vasta 

experiência em produção e difusão cultural. Detem grande influência e contatos dentre 

o meio artístico mineiro vigente. 


