DESIGN/ UX-UI
Período Integral
Salário e benefícios: a informar.
Local de trabalho: Fábrica do Futuro / Porto Alegre-RS.
Resumo:
A Fábrica do Futuro / Audio Porto procuram um profissional para atender as demandas de design
gráfico/UX-UI. O candidato necessita ser uma pessoa criativa e comunicativa, captar a diferença de
branding entre as diferentes marcas e produtos da empresa, saber trabalhar em equipe e possuir
ótimas habilidades de comunicação, entre outros aspectos, além de ter paixão pela música, arte,
cultura e a indústria criativa como um todo.
Sua missão na empresa:
Atender as demandas de design gráfico e UX-UI para projetos realizados pelo Audio Porto e
pela Fábrica do Futuro, atuando juntamente na concepção, produção e finalização dos
criativos.
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Perfil:

Design para interfaces como plataformas, sites, dispositivos móveis, aplicativos, etc.
Criar layouts que reforcem o estilo e a voz das marcas dentro dos padrões
estabelecidos;
Projetar modelos de interação centrados no usuário, wireframes ou maquetes de
tela;
Colaborar de perto com as equipes de TI e de negócios para resolver problemas
complexos, como modelos de interação, apresentação e visualização de dados na
plataforma MAP;
Ter conhecimentos básicos em Wordpress/Elementor;
Redimensione ativos para diferentes dispositivos — tablet, celular e web;
Acompanhar reuniões de projetos e/ou conduzir reuniões com o cliente ou parceiros;
Definir o escopo do projeto, metas e entregáveis, em colaboração com os demais
envolvidos;
Negociar e alocar os recursos necessários para o cumprimento do projeto;
Tomar decisões envolvendo definições equipamentos, softwares e soluções de
problemas;
Gerenciar o cumprimento de prazo, custo e qualidade das entregas que envolvam
equipes extras e parceiros;
Elaboração de layout de criativos para marketing (e-mail, ads, promos, etc), eventos
(sinalização, divulgação e captação) entre outras demandas gráficas;
Criação do layout para landing pages de inscrições, promocionais e de produtos;
Entre outras atividades.

Candidate-se se você:
● É uma pessoa criativa, pró-ativa e detalhista.
● Atua ou já atuou na Indústria Criativa.
● Se sente confortável trabalhando em equipe.
● Possui ótimas habilidades de comunicação.
● Se sente confortável sendo delegado para realização de tarefas.
Pré-requisitos:
● Ensino Médio completo.
● Cursar ensino superior é um diferencial.
● Ter conhecimento da língua inglesa é um diferencial.
● Experiência comprovada em Design Gráfico.
● Conhecimento avançado em Pacote Adobe CC.
● Conhecimento intermediário em Wordpress.
● Conhecimento básico em Elementor.
● Conhecimento básico em Pacote Office (Word, Excel, Power Point) e G Suite(Google
Docs, Sheets e Apresentações).
● 1 computador laptop em pleno estado de funcionamento.
● 1 celular apto a rodar whatsapp, G Suite e Monday.com.
Quem somos:
A Fábrica do Futuro é um complexo criativo para eventos, cursos, exposições e produção
de conteúdos. Localizada no 4º Distrito de Porto Alegre, une arte e tecnologia para impactar
o mundo através dos mais altos recursos tecnológicos e profissionais multidisciplinares.
Além de abrigar os estúdios Audio Porto – um dos maiores e melhores em produção de
áudio na América Latina. A força de empresas criativas num mesmo prédio, faz do mesmo
um ambiente totalmente conectado, versátil e inteligente. Os diferentes espaços do
complexo são interconectados possibilitando ativações simultâneas em todos os ambientes,
incluindo possibilidades infinitas de ativações. Venha criar conosco!
Se você se candidatar a esta vaga, você será solicitado a fazer o upload de seu currículo e preencher algumas
perguntas relativas à sua candidatura. Uma vez enviada, nossa equipe de contratação analisará sua candidatura
e entrará em contato se você for selecionado para uma entrevista.
O Audio Porto não compactua com nenhum tipo de discriminação e nenhum candidato será excluído do
processo seletivo por motivos de sexo, mudança de sexo, gravidez, maternidade, grupo racial, estado civil,
deficiência, idade, religião, crença, orientação sexual, entre outros.

