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Ref.: Recrutamento Externo 08/2021 

Processo seletivo acessível a todos os candidatos que atendam aos requisitos do cargo. 

Cargo: Designer Educacional 

Horário: Segunda a Sexta, das 08h às 17h 

Local de trabalho: Higienópolis  

Regime de contrato: CLT - indeterminado 

Atribuições: 
 Formatar, alimentar e manter atualizadas as informações da Plataforma Educacional, blogs,

newsletter e redes sociais, adequando os conteúdos (forma, interface, layout, objetos interativos)
para cada tipo de mídia, além de orientar os usuários para cadastro e uso adequado da plataforma
e seus recursos.

Conhecimentos técnicos e habilidades:
 Redação e revisão de texto;
 Vivência no manuseio e criação de portais e blogs;
 Design UX e design funcional;
 Indesign;
 Photoshop e programas de edição;
 HTML5;
 Javascript;
 Jquery;
 Ajax;
 Git;
 CSS;
 Bootstrap;
 XML;
 Json;
 Programas de modelagem 3d (ex. Blender);
 Criação de jogos digitais;
 Habilidades em modelagem 2D e 3D;
 Criação de animações;
 Diagramação de textos;
 Edição de imagens.

Formação exigida:
 Superior Completo em Design Gráfico ou Ciências da Computação ou Educação e áreas afins.
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Desejável: 
 Cursos de Design Gráfico e/ou Mídias Digitais.

Observações:
 Os interessados deverão enviar o CV com o título/assunto DESIGNER EDUC + NOME para o e-

mail recrutamento@mackenzie.br (e-mails sem assunto serão desconsiderados);
 Data limite para inscrição: 13/05/2021 (não serão aceitas inscrições após essa data);
 Mais informações: Camila Ferreira ou Talita Ferreira – Telefones: (11) 2766-7623 / (11) 2114-8367.
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