
Vaga: Designer Jr

Área: Métodos Educativos

Local: Escritório Nacional (Água Verde)

Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale 
transporte, seguro de vida. O vale transporte e o vale refeição não tem 
desconto em holerite.

Contratação: CLT.

Horário de Trabalho: De segunda a sexta-feira das 08:30 as 12:00 e das 
13:30 as 18:00.

Principais atribuições:

• Desenvolver logotipos e Identidades Visuais;

• Criar peças para o ambiente digital;

• Criar layouts para: material impresso, redes sociais, e-mail 
marketing, anúncios e material para eventos;

• Desenvolver campanhas de comunicação;

• Atuar dando suporte a projetos especiais da organização;

• Diagramar publicações (livros, manuais, boletins, guias, materiais da 
área de Métodos Educativos);

• Manipular e tratar imagens digitais;

• Atualizar software de gestão de projetos;

• Solicitar cotações de produção gráfica e acompanhamento gráfico;

• Receber, analisar e executar briefings.

Requisitos:

• Adobe Illustator;

• Adobe Photoshop;

• Adobe InDesign;

• Corel Draw;

• Produção e acompanhamento gráfico e de impressão;
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• Sistema de cores e aplicação (CMYK, Pantone e RGB);

• Fechamento de arquivos para impressão e web;

• Comprometimento;

• Próatividade;

• Inglês e espanhol intermediário será um diferencial;

• Conhecimento sobre escotismo também será um diferencial;

• Curso Superior cursando ou concluído, ou curso Técnico em Design 
Gráfico.

Interessados enviar currículo para o e-mail: escoteiros@rhnossa.com.br 
com o título do e-mail “Designer Jr”.
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