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Objetivo 
Prestar serviços como locutor  
          

Perfil profissional 
Vinte e nove anos se passaram desde a primeira vez em que ousei falar 

profissionalmente em um microfone. E o que inicialmente era uma curiosidade 

e um medo a vencer, se transformou numa paixão desafiadora, me levando a 

viver situações inesquecíveis, de aprendizado, surpresas, conquistas, algumas 

tristezas, muitas alegrias e grandes emoções. Tudo isso vivi: Narrando, 

interpretando, animando, convencendo, emocionando, formando a minha 

experiência Profissional coloco-me a seu dispor o meu Portfólio como locutor 

Profissional e Operador de Radio com DRT.  

 

 

          

Formação 
 Escolaridade 

Formação superior Incompleto 

 

          

Idiomas 
 

Inglês: leitura intermediária, escrita básica, conversação intermediária. 
          

Histórico profissional 
 Emmanuel Cabral de Souza Produção Musical 

 Micro Empresa Home Estúdio próprio atual desde 2008 

Locutor  

Nesta Empresa que está no meu nome atuo como Locutor Publicitário 

e apresentador de noticiários que é vinculado a mais de 100 Emissoras 

de Radio do Brasil 

 Radio Cultura AM e FM de Assis LTDA - de junho/1998 a 

dezembro/2007 

http://www.daltonlojr.com/


(Empresa de grande porte no segmento imprensa e comunicação) 
Locutor Apresentador de AM e FM 

Nesta atuei como Locutor apresentador de AM e FM, Locutor 

Noticiarista e jornalista e Agente Comercial 

 Emissoras Coligadas Radio Itaipu de Ourinhos SP - de 

setembro/1995 a dezembro/1997 
(Empresa de grande porte no segmento imprensa e comunicação) 
Locutor de AM e FM 

Nesta Emissora trabalhei como Locutor de FM e Locutor Apresentador 

de AM 

 Radio FM Norte Pioneira - de maio/1990 a agosto/1995 
(Empresa de médio porte no segmento imprensa e comunicação) 
Locutor de FM 

Nesta Emissora Trabalhei como Locutor e Operador de áudio em FM e 

trabalhava como organizador de eventos para a Emissora 

 Radio Cultura de Cambará - de maio/1987 a abril/1990 
(Empresa de pequeno porte no segmento imprensa e comunicação) 
Locutor Apresentador 
Nesta Emissora atuei como Locutor Apresentador 

          

Último salário 
R$ 6.500,00  

          

Outros objetivos 
 Pretensão salarial: A Combinar 
 Região de trabalho  

Aceita considerar propostas de outras regiões.  
Aceita viajar pela empresa.  

          

Informações complementares 
Atualmente  estou cursando Artes Dramáticas Pelo Instituto Federal do Paraná  IFI 

 


