ESTÁGIO EM AQUISIÇÕES

VAGA: Estagiário de Aquisições de Conteúdo e Mídias Digitais
SETORES:
Aquisições de Conteúdo: O Departamento de Aquisições de Conteúdo é responsável
pela negociação de conteúdos (séries e filmes) para exibição na grade de programação
dos canais de TV da Fundação Padre Anchieta (TV Cultura, UNIVESP TV, Multicultura
Educação e TV Rá Tim Bum).
Mídias Digitais: O departamento de Mídias Digitais é responsável pela publicação,
adequação e geração de conteúdo para diversas marcas da FPA nas plataformas
digitais.
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Alunos do curso de Relações Internacionais, Publicidade e Propaganda, Propaganda e
Marketing ou Administração.
A partir do 3º semestre, melhor ainda se forem do 5º e 6º semestres.
PREFERENCIALMENTE CURSANDO PERÍODO MATUTINO.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
- Acompanhar e dar suporte nas negociações internacionais de licenciamento de
conteúdo;
- Assistir e avaliar conteúdos com base nos parâmetros passados pela área;
- Checagem e revisão de documentos e Contratos;
- Auxiliar no trâmite administrativo de Contratos e Processos;
- Tradução de documentos;
- Interface com outros departamentos internos da FPA para acompanhamento de
fluxos de documentos, contratos e materiais (arquivos digitais e HDs Externos);
- Acompanhar e auxiliar, junto aos departamentos responsáveis, a divulgação dos
conteúdos adquiridos.
- Elaboração de relatórios da audiência para os parceiros externos;
- Auxilio na organização administrativa e do dia-a-dia do Departamento;
- Elaborar relatórios de desempenhos mensais de marcas da Fundação Padre Anchieta
nas plataformas digitais: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, site e aplicativos.
- Auxiliar no desenvolvimento e atualização de dashboards no Excel.
- Acompanhar a criação de projetos comerciais e ações do meio digital.
- Fornecer informações de métricas às demais áreas do departamento de Mídias
Digitais.
- Coletar dados nos Analytics de cada plataforma.

PERFIL DA VAGA:
● Responsável e dedicado:

●

●

●

●

●

●

O(a) estagiário(a) deve ter consciência de suas responsabilidades, e executar
suas funções com empenho e dedicação.
Comprometimento e respeito:
Procuramos alguém que saiba valorizar o trabalho, suas funções, a equipe e o
ambiente de trabalho.
Organizado(a) e Detalhista:
As funções do(a) estagiário(a) exigem bastante concentração, foco, atenção e
cuidado.
Pró-ativo(a):
É essencial que o candidato esteja disposto a trabalhar, aprender e crescer
dentro do ambiente profissional.
Paciente:
O estágio é um período de crescimento e aprendizado, a paciência é essencial
durante esta fase.
Curioso(a):
É muito importante que o(a) estagiário(a) busque informações além das óbvias,
e se aprofunde nas demandas e assuntos de forma autônoma.
Analítco(a):
É esperado que o(a) estagiário(a) entenda a finalidade da coleta de dados,
identifique padrões e tire conclusões úteis ao analisar os relatórios.

REQUISITOS:
● Office intermediário ou avançado
● Inglês fluente (essencial)

DIFERENCIAIS:
● Ser consumidor de programas (TV aberta, TV fechada e VOD)
● Conhecimento prévio de web analytics

BOLSA-AUXÍLIO: R$ 937,00
BENEFÍCIOS: Vale Transporte + Vale Refeição;
CADASTRE SEU CURRÍCULO NO SITE:
http://cmais.com.br/cadastrodeestagiario

