Facultade de Ciencias da Comunicación

PRÁCTICAS EN QUATTRO IDCP
PERFIL DA PRAZA
OFERTADA

2 prazas de deseño gráfico off e online.

REQUERIMENTOS

Estudantes de 3º ou de 4º, co 50% dos créditos da titulación
aprobados neste momento.
- Deseño gráfico 70%
- Edición de vídeo 30%
- 3D + artefinalismo (probable, pero pouco posible)

TAREFAS A REALIZAR

A maior parte das tarefas serán de deseño gráfico para medios off
e online. Creación gráfica partindo dun concepto creativo ou
adaptación de liñas gráficas xa definidas.
A edición de vídeo é sinxela, para redes sociais principalmente.
O 3D e o artefinalismo valoraranse, aínda que non son
imprescindibles.
As persoas seleccionadas participarán como colaboradores oíntes
en todas as campañas nas que sexa posible, a fin de ter unha idea
xeral do traballo da axencia.
- Dominio do deseño gráfico on e offline.
- Dominio de edición de vídeo.
- Dominio de retoque fotográfico.
- Coñecementos de 3D.

PERFIL DOS
CANDIDATOS/AS

- Coñecemento do proceso de preprodución / envío a imprenta.

Software utilizado habitualmente: Suite Adobe CC e sistema
operativo MacOs.
Valorarase, aínda que non é necesario, coñecemento de Microsoft
Office (Word, PowerPoint...). HTML5 y CSS3, Cinema 4D.
OUTROS
REQUERIMENTOS
DURACIÓN ESTADÍA

HORARIO

375 horas (aprox.) entre o 01/07/2019 e o 30/09/2019 (con
posibilidade de prórroga).
- Xullo e agosto: 9:00 a 15:00
- Setembro: 9:00 a 14:00
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LUGAR DE
REALIZACIÓN

A Coruña.

BOLSA

300 €

RECOÑECEMENTO DE
CRÉDITOS

Suxeito á normativa de prácticas.

SELECCIÓN

A entidade porase en contacto coas persoas seleccionadas para
unha entrevista persoal.

As persoas interesadas deberán remitir en formato dixital copia do expediente
académico e currículo a practicas.comunicacion@udc.es indicando no asunto
QUATTRO.
O prazo para presentar candidaturas remata o 24 de xuño de 2019
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