ETAPA 2
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
EDITAL N° 1/2020
PROVA PRÁTICA - DESIGN GRÁFICO

ORIENTAÇÕES GERAIS:
- Esta prova prática consiste na elaboração de uma peça gráfica, que deverá ser enviada
para o e-mail indics@indi.mg.gov.br até o término do dia 21 de julho de 2020.
- O candidato que não entregar a peça gráfica até o prazo estipulado estará
automaticamente desclassificado.
- Esta etapa possui peso 3 na pontuação final.

DETALHES:


Evento: “Desenvolve Indústria Moveleira de Ubá”.



Realizadores: INDI, FIEMG, CDL e Prefeitura de Ubá, Sindicato Intermunicipal das
Indústrias do Mobiliário de Ubá (Intersind) e SEDE.



Público alvo: indústrias moveleiras, fornecedores, autoridades públicas e
estaduais e executivos do BDMG.



Número de vagas e inscrições para o evento: 250 pessoas por meio de inscrição
eletrônica.

Com a aproximação da data do evento criou-se a necessidade de divulgação para
os possíveis participantes e investidores no polo moveleiro de Ubá. Essa divulgação
será feita através de Flyers, que serão distribuídos em conferências e reuniões em que
os diretores do INDI estarão em contato com os possíveis participantes e online,
via Facebook, Instagram e LinkedIn. Seu trabalho é criar um flyer digital informativo
sobre o polo moveleiro de ubá para divulgar o evento (dimensões abaixo). Criar também
duas versões de posts com dimensões indicadas: um para Facebook e Instagram
e um para LinkedIn (dimensões citadas a seguir).
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FLYER
Tamanho A5, Impressão frente e verso
FACEBOOK E INSTAGRAM
Tamanho 1000x1000px, formato .PNG
LINKEDIN
Tamanho 1040x640px, formato .PNG

ITENS A SEREM ENTREGUES:


Arquivo em PDF pronto para impressão com marcas de corte e sangrias



Mock-up da peça.



Arquivo em .PNG pronto para criação do post no Facebook e Instagram



Arquivo em .PNG pronto para criação do post no LinkedIn

Obs.: o texto da peça deve ser o com o título “EVENTO “DESENVOLVE INDÚSTRIA
MOVELEIRA DE UBÁ”, constante neste briefing.

LOGOS
Os logos institucionais do Governo de Minas Gerais e das mantenedoras Codemig e
BDMG obrigatoriamente devem constar nos layouts. É de responsabilidade do
candidato obter todos os logos necessários à elaboração do layout.
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TEXTO BASE PARA AUXILIAR NA PRODUÇÃO DO SEU TEXTO
O Polo Moveleiro de Ubá é considerado o maior de Minas Gerais e um dos principais do
Brasil. Ele é formado pelos municípios de Ubá, Guidoval, Piraúba, Rio Pomba, Rodeiro,
São Geraldo, Tocantins e Visconde do Rio Branco. O polo conta com aproximadamente
300 empresas de móveis, o que gera cerca de 13 mil empregos diretos. A cidade de Ubá
tem localização privilegiada na Zona da Mata, pois oferece fácil a importantes mercados
consumidores do país como Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O acesso à região
pode ser feito através de rodovias estaduais e federais ou aéreo através do Aeroporto
Regional Presidente Itamar Augusto Cautieiro Franco, conhecido popularmente como
Aeroporto Regional da Zona da Mata. Na última década tem sofrido perdas com a
concorrência nacional e internacional. O evento busca reunir indústrias moveleiras,
fornecedores e potenciais compradores para discutir melhorias no ambiente de
negócios como também propiciar a oportunidade de geração de negócios e o
adensamento da cadeia na região de Ubá.
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