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Rapidinhas
Famecos promove Oficinas de Verão para
calouros
20/12/2010 16:29:28 - Rio Grande do Sul

Com o objetivo de ambientar os calouros no local que freqüentarão a
partir de março de 2011, na última quinta-feira (16), 15 jovens – em sua
maioria recém formados no Ensino Médio – foram à Faculdade de
Comunicação Social (Famecos) da PUCRS para as Oficinas de Verão.
Os bixos conheceram professores, os futuros colegas, as instalações da
Famecos e os alunos veteranos, além de realizarem oficinas práticas.
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• Abajur Propaganda cria campanha de
arrecadação
• 141 SoHo Square cria para Etna
• J3P Propaganda cria para Original Shundi
• Incoterm anunciou nova identidade visual
• Campanha Volta às aulas 2011 da FORONI
• Schin Refrigerantes comemora resultados
da promoção Schin Caiu na Rede
• Blitz Claro em praias do litoral norte do RS
• Focusnetworks cria para Yázigi Travel nos
meios digitais
• Heads cria nova campanha para Curso
Positivo
• AlmapBBDO cria para O Boticário
• ParPerfeito estreia primeira campanha de
TV
• Agência Trato conquista Laçarotte
• Campanha de Verão promove revistas da
Ediouro
• Pantene Pro-V em clima de carnaval no
PDV
• Homewebbing cria ação para CasaShopping
• MAPFRE - “Vamos fazer um 2011
diferente?”
• Endereço Certo divulga primeira unidade do
BIG “ecoeficiente” do RS
• M&M elege campanha do Grupo Bradesco
Seguros a melhor de 2010
• Colombo lançou campanha de verão
• Adonline entra em férias coletivas
• Supernova desenvolve embalagens da
Florybal
• Nova Multiagência cria para Construtora HS
• DCS cria mensagem musical de Natal
• Blu Comunicação cria brinde para Maxi
Gráfica
• Packaging Brands cria nova identidade
viusual da marca Glade
• Rapp Brasil assina campanha do programa
T Vantagens
• Artplan cria para restaurante Spoleto
• Pirelli lança campanha com foco nas redes
sociais
• Vinicola Perini lança campanha em busdoor
• About Shoes realiza intervenção artística no
Monumento ao Sapateiro
• Getty Images Brasil lança cartão de natal
interativo
• Ação de Natal da Body One Club
• Bradesco aposta em redes sociais
• NEOGAMA/BBH lança filmes para Bradesco
• Guará promove inauguração de agência do
banco Banestes
• Aldeia.biz é destaque com case digital da
Colcci em 2010
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VAGAS
direção de arte
mambo propaganda
estágio em arte final
interlig propaganda
estágio - relações públicas
e21 agência de multicomunicação
ltda.
atendimento
engenho de ideias
produção e mídia
agência de comunicação
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CURRÍCULOS
diretor de arte, designer
são leopoldo
estágio
porto alegre
design gráfico; diretor de
pelotas
marketing, marketing digit
porto alegre
programador php (seo)
porto alegere

