CHAMADA PARA BOLSISTA DE JORNALISMO e
COMUNICAÇÃO.
A empresa CachaçaGestor, atuante no ramo de desenvolvimento de
softwares para gestão e monitoramento de Alambiques, ligada a área
Tecnologia da Informação, atuando em Ouro Preto - MG, torna público o
processo seletivo para contratação de bolsista/estagiário na área de
Jornalismo e Comunicação Social para atuar em campanha de
desenvolvimento de novos produtos e publicidade.
São requisitos para vaga:
Necessários:
1- Alunos de jornalismo que estejam cursando a partir do 5º período;
2- Conhecimento de softwares relacionados a edição de vídeos, áudios e
fotografias;
3- Estar devidamente matriculado na Universidade Federal de Ouro Preto.
Recomendado:
1- Noções sobre Google Material Design

Tarefas a serem realizadas
O aluno selecionado terá a função de atuar juntos aos desenvolvedores do projeto, na
criação de layouts, fontes e toda parte visual do projeto, desde a criação de botões à
interação do sistema com o usuário.
O bolsista selecionado atuará na desenvolvimento do MARKETNG,
COMUNICAÇÂO, ELABORAÇÃO DE ROTEIROS e PESQUISA DE MERCADO.
Além de ser responsável por toda campanha publicitaria do produto.

Localização do empreendimento
O projeto será desenvolvido todo em Ouro Preto - MG, sendo que bolsista supra
solicitado, NÃO será obrigado a trabalhar em regime presencial. Apenas é exigido a
presença em reuniões técnicas e obrigatórias semanais, com o risco de perder o
benefício.

Processo de Seleção
Aos alunos cadastrados para a vaga, será atribuída uma atividade com o objetivo de
colocar em prova suas habilidades de criação e desenvolvimento de novas idéias.
Deverá

enviar

o

currículo

e

carta

de

intenções

para

o

e-mail:

cachacagestor@gmail.com

Bolsa
O aluno selecionado irá receber uma bolsa no valor de RS 500,00(quinhentos reais)
por um período de 6 meses, 20h por semana, podendo ser prorrog ada por mais 6 meses.
Numero de bolsas : 1.

PERIODO DE INSCRIÇÃO
23/01 a 30//1
Resultado do Processo Seletivo
05/01

