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A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

VAGA DE ESTÁGIO
PETINELLI

Curso: Design Gráfico
Fase: Cursando Design Gráfico (ideal a partir do 5. Ou 6. Semestre)

Empresa/endereço: Av. Me. Benvenuta, 1666 s/l - Florianópolis
Horário/carga horário semanal: (carga horário de estagiário, 6 horas por dia)

Principais atividades que serão desenvolvidas:
 

A Petinelli é uma empresa de engenharia e consultoria em construções sustentáveis reconhecida internacionalmente. Pioneira e
referência em edifícios autossuficientes, é a primeira do mundo a conquistar os selos LEED Zero Energy e LEED Zero Water.

Reconhecida como LEED Proven Provider em 2018, a Petinelli é responsável pelos edifícios de maior pontuação LEED no Brasil e no
mundo. Estamos procurando profissionais criativos, persistentes e audaciosos, que gostem de trabalhar em equipe multidisciplinar,

com afinidade com documentação e detalhamento técnico de projetos de sistemas prediais.
Procuramos um Designer gráfico criativo, com forte experiência principalmente em Foto shop, procuramos alguém que possa

transformar ideias escritas ou faladas, em imagens, layouts e outras formas de projeto. 
 

·Responsabilidades:
ü Trabalhar simultaneamente em projetos;

ü Desenvolver apresentações;
ü Produzir materiais conforme demanda;

ü Criar aspectos visuais de materiais de marketing, sites e outros meios de comunicação, incluindo a Infográficos, foto shop entre
outros.

·Competências Técnicas | Qualificações:
ü Boa experiência com Photoshop e Infográficos;

ü Excelente habilidade interpretação;
ü Capacidade de análise crítica;

ü Resiliência para criar diversos materiais, colocá-los em testes até encontrar a melhor aplicação.
ü Para atuar em Florianópolis (preferencialmente), mas existe possibilidade de atuação em Curitiba.

Competências Comportamentais:
ü Criatividade;

ü Agilidade;
ü Comunicação;
ü Detalhismo;
ü Disciplina;

ü Organização;
ü Capacidade de trabalhar em equipe. 

Requisitos:
ü Desejável: Cursando Design Gráfico, a partir do 5º ou 6º semestre.

ü Diferencial: Experiência de 2 a 3 anos e conhecer outras ferramentas além de bom conhecimento em foto shop.
 

Valor da bolsa R$: (850,00 + 250,00 VT = 1.100,00)
Benefícios: Estagiário que se locomover para o escritório de bicicleta ou a pé recebe um benefício de 150,00/mês. Em caso de

locomoção ser de ônibus, esse valor será de R$ 100,00/mês. Além disso, será disponibilizado Gympass, promovendo a saúde e
qualidade de vida.

 
Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o e-mail: guido@petinelli.com e magda@petinelli.com 
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