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EDITAL 001/2016 FIP

A Coordenação do Curso de Jornalismo faz saber, por meio deste edital, que está
aberta uma vaga de estágio junto a Design Thinking Branding Solution, situada em Brasília –
DF, destinada aos alunos regularmente matriculados no Curso de Jornalismo, cujas ações
serão desenvolvidas na produção de conteúdo (texto), trabalho direto com mídias sociais e
acompanhamento das respectivas publicações, no sistema home Office, categorizadas em:
1. Criação e publicação de conteúdo quentes e frios em redes sociais, como
Facebook, G+, twitter etc - de acordo com as diretrizes de comunicação de cada
cliente.
2. Identificação de oportunidades e sugestões de pauta.
3. Monitoramento das redes dos clientes e atuação do SAC.
4. Acompanhamento de todas as notícias publicadas dos clientes.
5. Análise, revisão e benchmark de conteúdo.
6. Contato diário com a gerente de projetos via skype.
Quanto ao perfil do candidato, espera-se:
1. Deverá estar cursando comunicação social - habilitação em jornalismo.
2. Criativo, comunicativo, proativo, focado e sem restrição de posicionamento
político.
3. Ótima escrita.
4. Habilidade para trabalhar em equipe.
5. Habilidade/experiência em redação de textos publicitários ou jornalísticos.
6. Habilidade/experiência em criação de conteúdo para web, ferramentas de
postagem e monitoramento de redes sociais serão um diferencial.
7. Conhecimentos básicos de excel, word e power point.
Os interessados devem se inscrever na Coordenação do Curso, durante o expediente
noturno, até a sexta-feira 22/04.
A seleção será realizada no dia 25 de abril, a partir das 19h30 na Sala dos Professores,
vizinha à Coordenação do Curso, com um representante da Design Thinking Branding
Solutions.
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