
Prova de habilidades
Edital SCAPINST/ICMC/USP - 001/2023

Processo seletivo para preenchimento de 1 (uma) vaga de estágio remunerado nas

áreas Imagem e Som, Audiovisual, Design Digital, Comunicação Social (todas as

habilitações), Jornalismo, Relações Públicas, Cinema, Radialismo ou Marketing.

Objetivo da prova
Conhecer as habilidades dos candidatos por meio da produção de conteúdos

digitais, tal como será solicitado durante o estágio.

Itens que serão avaliados
➢ Habilidades de captação e/ou edição de vídeos e fotos

➢ Capacidade de execução em curto prazo

➢ Capacidade criativa

➢ Habilidade em língua portuguesa

➢ Familiaridade com mídias sociais

O que você deverá entregar
Para conhecer a sua capacidade de produção, pedimos que você produza os

conteúdos digitais a partir das informações a seguir:

1 - Confira as mídias sociais do ICMC e veja como produzimos nossos conteúdos:

www.facebook.com/icmc.usp

www.instagram.com/icmc.usp

www.twitter.com/icmc_usp

www.linkedin.com/school/icmc-usp/

https://www.youtube.com/user/icmcusp

https://www.youtube.com/ICMCTV

https://web.icmc.usp.br/SCAPINST/Edital%20SCAPINST_ICMC_USP%20-%20001_2023.pdf
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2 - Agora confira essa notícia:

https://www.icmc.usp.br/en/noticias/5156-brasil-patria-hackeada-entenda-a-ond

a-recente-de-ataques-ciberneticos-a-instituicoes-federais

… e esse vídeo do evento relacionado à divulgação:

https://youtu.be/ZymMbL9fP_o

Vamos ao trabalho?
Considere que o ICMC quer reutilizar o conteúdo desse vídeo nas redes sociais.

Com base nisso, crie duas publicações para duas mídias sociais diferentes,

seguindo essas regras:

➢ uma das publicações deve ter ao menos uma imagem;

➢ outra deve ter um vídeo ou slides animados, com no mínimo 30 segundos;

➢ além disso, você deve criar uma legenda para cada conteúdo, listar hashtags

e detalhes como marcações ou outros recursos das mídias que você propor

usar.

O conteúdo deve estar alinhado minimamente com nosso estilo já usado nas mídias

do ICMC, mas você pode usar a criatividade e propor coisas originais.

Para ajudar, segue nosso manual de identidade visual e uma tabela de nossas

cores:

Manual
https://drive.google.com/file/d/1GTpxT-CbVTSJfX6hhDsYXzlcrxjk5KL4/view?usp=sh

aring

Cores
https://docs.google.com/document/d/10acZZ2z-NWS35m9BM_SaW2q-grGDSgswm

Cgd1OQqdA0/edit?usp=sharing

https://www.icmc.usp.br/en/noticias/5156-brasil-patria-hackeada-entenda-a-onda-recente-de-ataques-ciberneticos-a-instituicoes-federais
https://www.icmc.usp.br/en/noticias/5156-brasil-patria-hackeada-entenda-a-onda-recente-de-ataques-ciberneticos-a-instituicoes-federais
https://youtu.be/ZymMbL9fP_o
https://drive.google.com/file/d/1GTpxT-CbVTSJfX6hhDsYXzlcrxjk5KL4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GTpxT-CbVTSJfX6hhDsYXzlcrxjk5KL4/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10acZZ2z-NWS35m9BM_SaW2q-grGDSgswmCgd1OQqdA0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10acZZ2z-NWS35m9BM_SaW2q-grGDSgswmCgd1OQqdA0/edit?usp=sharing


Também disponibilizamos um modelo para criar o texto e inserir as referências que

você reunir. Se precisar criar mais campos, ou algum deles não fizer sentido para o

que você escolheu criar, você pode editar as tabelas.

Faça o download do modelo
https://drive.google.com/drive/folders/1x5XBsorRWQamUa5Y34V7bhk-bRnSeYKk?u

sp=share_link

Fique atento aos prazos e não se esqueça de que sua inscrição será efetivada

quando você preencher o formulário e enviar o material da prova e seu currículo

para o e-mail: comunica@icmc.usp.br

Dúvidas?
Escreva um e-mail para comunica@icmc.usp.br

Ou mande uma mensagem para (16) 3373-9666 (com Whatsapp)
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