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Oportunidade de Estágio – Comunicação Social 
 
 

Oportunidade de Estágio para os estudantes do curso de Comunicação Social.  

 

Descrição 

 

Quer trabalhar no desenvolvimento e criação da comunicação de um produto 

novo no mercado, acompanhado por uma equipe jovem e dinâmica, 

apaixonada pelo que faz? Como? Elaborando a criação e diagramação de 

anúncios, folders, papelaria, institucional, newsletters, logotipo, identidade 

visual, e PRINCIPALMENTE campanhas em redes sociais, material 

promocional. 

 

Requisitos 

 

Cursando entre 4º e 7º semestre de publicidade e propaganda, comunicação 

visual ou design gráfico; 

 

É imprescindível que tenha domínio do pacote adobe (illustrator, indesign e 

principalmente photoshop), plataforma mac e pc e que tenha um senso estético 

apurado e com sensibilidade para os temas PET & PEOPLE CARE; 

 

Conhecimentos sólidos em tratamento de imagem; 

 

Deve saber fechar arquivos adequadamente e ter noções de produção gráfica; 

 

Que seja apaixonado por criação e que tenha capricho em suas produções 

Comunicativo, bem-humorado, antenado às tendências do mundo criativo 

Precisamos de uma pessoa disposta a aprender e aperfeiçoar seus dons; 
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É imprescindível que saiba e goste de trabalhar em equipe; 

 

Desejável 

 

Ser proativo, criativo, flexível, ligado nas novidades da rede, boa postura 

profissional; 

 

Ser EXTREMAMENTE organizado em suas tarefas 

Experiência anterior na área. 

 

Bolsa Auxílio: R$ 1.500,00 

 

 

Interessados deverão enviar currículos para o seguinte e-mail: 

 

marketing@cemexecutive.com.br 

 

 

 

Franca, 06 de outubro de 2016. 

 

 

 
Setor de Estágios 
Profa. Marinês Smith 
Assistente do setor: Adnan Jebailey 
_______________________________________________________________ 

A divulgação de vagas de emprego/estágio oferecidas por terceiros é uma prestação de 
serviços do Uni-FACEF para a comunidade. 

O Uni-FACEF não se responsabiliza pelas informações fornecidas pelas empresas 
contratantes. 
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