
DESCRIÇÃO DA VAGA - DESIGNER JUNIOR

Geral:

• Área e especialização pro�ssional: Comunicação Social (publicidade e propaganda, 
design grá�co, rádio e tv ou cinema)
• Nível hierárquico: Designer Júnior
• Local de trabalho: Savassi, Belo Horizonte-MG

Requisitos:

• Criatividade e gana por inovação, publicidade, tecnologia.
• Conhecimento em Pacote Adobe e demais softwares grá�cos.
• É necessário enviar endereço de portfólio e currículo online.
• É necessário preencher o formulário referente à etapa "Marcadores de Histórias"

Atividades:

• Criação de peças grá�cas digitais e impressas;
• Atualização conteúdos da empresa e projetos clientes;
• Criação e gestão de campanhas e ações criativas;
• Demais atividades referentes ao negócio.

Exigências:

• Escolaridade: Graduação Ensino Superior
• Grá�cos/Web: Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign
• Inglês �uente

Diferenciais:

• Conhecimento em Adobe XD, Sketch, Premiere, Web�ow
• Certi�cação Inbound Marketing (Rock Content ou Hubspot) 

O que você vai ter de benefícios?

• Happy Hour de seg a sex (na faixa)
• Horário Flexível / Carga horária: 6 horas (à tarde)
• Salário: à combinar
• Vale Transporte
• Possibilidade de participação nos lucros (dependendo da produtividade)
• Ambiente moderno e novo (inaugurado �nal de 2018)
• Eventos gratuitos e palestras de Design, Marketing e Tecnologia



REGRAS GERAIS - CAMPANHA
 

• Para os �ns da campanha, serão aceitos apenas os candidatos que estão matriculados em 
curso superior e residem em Belo Horizonte e região.

• Serão aceitos apenas os candidatos que preencherem o formulário completo no endereço 
leonardomaldonado.com.br/marcadores-de-historias e enviarem currículo e portfólio online 
até o dia 14/02/2019 às 23:59 horas.

• Será aceito apenas 01 cadastro por candidato. Após o primeiro envio, não serão aceitos 
submissões adicionais.

• Após análise dos currículos enviados, serão selecionados os candidatos para a etapa 
presencial de entrevistas.

• A comunicação dos candidatos selecionados para a etapa presencial será feita via email.

• Para cada arquivo enviado de acordo com as regras gerais e aprovado, será doado 1 livro 
de literatura infantil 2-10 anos para Associação do Pequeno Cristo, em Belo Horizonte.

• Após o término da campanha, será agendada e divulgada uma data para entrega dos livros 
de acordo com a disponibilidade da Empresa e Associação.


