ESTÁGIO EM MÍDIAS DIGITAIS
Descrição
CARGO: Estagiário.
FUNÇÃO: Auxiliar a área de Mídias Digitais.
TIPO DE TRABALHO: Período diurno - Das 9h30 às 16h30 (+1 hora de almoço)
SETOR DA EMPRESA: Mídias Digitais.
COMPETÊNCIA:

- Microsoft Office
- Internet e ferramentas online
- Adobe Premiere.
- Boa redação
- Inglês intermediário ou avançado
- Ser usuário diário e intenso de internet de modo geral
- Interesse por novas tecnologias
- Curioso, criativo, pró-ativo, responsável
FORMAÇÃO ACADÊMICA: Alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda, Marketing,
Tecnologia e Mídias Digitais, Design Digital e Audiovisual/Rádio e TV. A partir do 2º semestre –
PREFERENCIALMENTE CURSANDO PERÍODO NOTURNO.
EXPERIÊNCIA: Não é necessário experiência.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
- Elaborar artes para os canais do YouTube da TV Cultura
- Editar vídeos para Redes Sociais
- Participar da criação e produção de conteúdo para os canais do YouTube
- Participar ativamente nos processos criativos das ações de Mídias Digitais
- Auxiliar no gerenciamento dos canais da TV Cultura no Youtube
SOBRE A EMPRESA: Modelo de emissora pública, a TV Cultura é o principal veículo de
comunicação da Fundação Padre Anchieta - mantenedora da TV Cultura, Rádios Cultura FM e
Cultura Brasil, MultiCultura Educação, Univesp TV e TV Ra Tim Bum!. Uma emissora
comprometida em oferecer programação qualificada, atrativa, crítica, democrática e inovadora
para os mais diversos públicos e faixas etárias. Em 47 anos de história, conquistou mais de 400
prêmios nacionais e internacionais dos mais relevantes pela ampla oferta de conteúdo. Em sua
trajetória, a TV Cultura contabiliza, entre outras renomadas premiações, 12 troféus Prix
Jeneusse, 4 Emmy Awards, disputados por emissoras de diversos países, e mais de 90 Prêmios
APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte). Presente nas cinco regiões brasileiras, hoje as
atrações da TV Cultura chegam a mais de 2000 municípios por meio de 95 emissoras afiliadas e
retransmissoras. Dentro desse quadro, cerca de 126 milhões de pessoas têm acesso ao seu
sinal em canal aberto.
BOLSA-AUXÍLIO: R$ 937,00
BENEFÍCIOS: Vale Transporte + Vale Refeição

