
[ Estágio Remoto ] Front-end Vue.js

Você também é apaixonado por Org. Estudantis? 

Está procurando um Desafio que teste seu potencial? 

Então vem comigo! ;)

Processo Seletivo Simplificado

Área: Tecnologia



www.empower.vision

Olá Pessoal,

Eu sou o JP, product owner 

aqui na EMPOWER, tudo joia?

Tenho uma boa notícia para 

compartilhar com vocês... \0/ \0/ \0/

Abriremos uma vaga de estágio, junto ao nosso time 

de tecnologia, com início previsto para Março/2021 e 

gostaríamos de convidá-los(as) a participar do nosso 

processo seletivo. Topam o Desafio? ;)

A seguir, vocês encontrarão mais informações sobre a 

EMPOWER, sobre a vaga, diferenciais dessa super 

oportunidade e próximos passos.

Vamos lá?
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A Empowerna visão das empresas

www.empower.vision
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Tornamos a sua empresa relevante para os jovens

para você captar os melhores talentos

Crie relacionamentos ganha-ganha de longo prazo utilizando o 

intercâmbio de conhecimentos como moeda de troca. Capte os 

melhores talentos a partir de relacionamentos estabelecidos já nos 

primeiros anos da graduação.

Invertemos a lógica de atração,

agora os jovens talentos irão procurar por você

A Plataforma Empower é a maneira mais inovadora de implementar 

a sua estratégia de employer branding. Disponibilize conhecimentos 

de expertise da sua empresa e atraia os universitários que buscam 

desenvolvimento pessoal e de seus projetos.

Employer Branding com Org. EstudantisSOMOS A EMPOWER

www.empower.vision
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www.empower.vision

PLATAFORMA
EMPOWER

Implementamos a sua

estratégia de Employer Branding 

a partir de relacionamentos com 

Organizações Estudantis

A Empower conecta a sua empresa com as 

principais Organizações Estudantis do país por 

meio de ações de desenvolvimento customizadas

Capte os melhores talentos

Contribua para a formação de novos líderes

Seja reconhecida como Empresa Mentora

Estratégia 

de Employer 

Branding

Relacionamento 

com Organizações 

Estudantis (OEs)

Acesso aos 

Talentos das 

principais 

Universidades

Captação 

dos Melhores 

Talentos

• Entendemos a sua 

estratégia de EB e 

customizamos as Ações 

de Desenvolvimento 

para a sua empresa

• Conectamos a sua 

empresa com a Rede 

Empower com +600 

Organizações Estudantis

• Posicionamos a sua 

empresa como Empresa 

Mentora nas principais 

Universidades do país

• Construímos 

relacionamentos entre a 

sua empresa e jovens 

talentos com perfil-alvo 

(estados, cursos, etc)

• As ações são solicitadas 

pelas OEs. Sua empresa 

seleciona as ações que 

serão atendidas

• A sua empresa executa 

as ações após 

capacitação com o time 

Empower

• O relacionamento é 

construído entre os 

gestores da sua 

empresa e os talentos 

universitários

Webinars 

Treinamentos Online

Visitas Técnicas Online

Mentorias Online

Desafios e Hackathons

Projetos de Inovação

Propostas de Patrocínio

05



www.empower.vision

PLATAFORMA
#EmNúmeros

Empresas Mentoras+30

Organizações Estudantis 

na Rede Empower+600

Ações de Desenvolvimento 

Solicitadas+900

Estudantes nas Ações 

de Desenvolvimento+20k

Estudantes Impactados 

nas Redes Sociais
+500k

CASE VOTORANTIM CIMENTOS
FEV-DEZ/2020

5.488

Estudantes de universidades 

e cursos-alvo, candidatos 

potenciais para os programas 

de estágio e trainee da VC

Impacto Potencial 
com as Ações de 
Desenvolvimento

+600

Organizações estudantis das 

principais universidades do país

Página da Votorantim Cimentos na 

Plataforma Empower

81 Ações 
Solicitadas em 

11 meses

• Webinars

• Treinamentos Online

• Visitas Técnicas Online 

• Mentorias Online

• Desafios e Hackathons

• Mesa Redonda

• Palestras
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A Empowerna visão das org. estudantis

www.empower.vision
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27

AS EMPRESAS DOS SEUS SONHOS

EM UM SÓ LUGAR

Capacitações, Networking e Vagas.

100% gratuito!

www.empower.vision

Desenvolva competências para brilhar no mercado 

e conecte-se com as empresas dos seus sonhos

Aprenda com as empresas que são referência. Vivencie a sua cultura e 

o seu negócio. Identifique as mais alinhadas com suas expectativas de 

carreira. Conecte-se, destaque-se e saiba das oportunidades em 

primeira mão.

Capacite a sua equipe e faça os projetos 

da sua Organização Estudantil decolarem

A Plataforma Empower é a maneira mais inovadora de conectar a 

sua Org. Estudantil com as principais empresas do país. Desenvolva 

a sua equipe a partir de capacitações conduzidas pelas Empresas 

Mentoras e acelere o desenvolvimento de seus projetos.
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PLATAFORMA
EMPOWER

Conectamos você e a sua Organização Estudantil 
com as principais Empresas do país

Faça parte da Rede Empower. É grátis!

Capacitações, Networking e Vagas 

2.Cadastre sua Organização Estudantil

3.Solicite Ações de Desenvolvimento 
webinars, treinamentos, mentorias, visitas, parceria para projetos, etc.

1.Crie sua conta: www.talents.empower.vision
Receba oportunidades de desenvolvimento e vagas no seu e-mail

Ações de Desenvolvimento
Capacite a sua equipe e faça os projetos 

da sua Organização Estudantil decolarem

4.Realização das Ações de Desenvolvimento
em parceria com as Empresas Mentoras da Empower

5.Envie as Contrapartidas
mailing, fotos/prints das ações e post nas redes sociais da OE

www.empower.vision
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Super 

Oportunidade

Estágio Remoto

Área: Tecnologia

Vaga: Front-end Vue.js

www.empower.vision
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Vaga de Estágio: Front-end Vue.js
Trabalho Remoto/Período de Experiência Remunerado de 2 meses

PRINCIPAIS DESAFIOS

• UI+UX: desenvolver front-ends responsivos que prezem pela usabilidade, levando 

em conta diretrizes de design concebidas pelo time de comunicação e produto.

• Ambiente dinâmico: as evoluções em termos de melhorias e novas features são 

constantes, é preciso colocar tudo isso em prática ao mesmo tempo em que se 

suporta a operação e a massa de dados atuais.

• Melhores práticas: não basta fazer, tem que fazer bem feito! Organização de 

código, modularidade e tudo que facilite evoluções e manutenções futuras importa.

• Entender global, fazer local: cada interface conversa com regras de negócio 

diferentes no back-end, porém utiliza a mesma massa de dados. É preciso planejar e 

desenvolver levando isso em conta, tudo está interligado.

DIFERENCIAIS DA VAGA

• Oportunidade de influenciar diretamente na experiência de todos os 

usuários (estudantes, empresas e equipe interna Empower).

• Aprendizado prático com mentoria e feedbacks frequentes.

• Acesso à estratégia e influência sobre os resultados do negócio.

PERFIL DESEJADO

• Organizado(a) e atento(a) a detalhes

• Curioso(a) e com boa capacidade de aprendizado

• Independente, identifica problemas e traz soluções

• Apaixonado(a) por Organizações Estudantis

BENEFÍCIOS

• Bolsa Auxílio

• Vale Refeição

• Seguro Contra Acidentes Pessoais

NOSSA STACK (RESUMO)

• Vue.js + Buefy em todos os fronts (SPAs)

• Node + express no back-end (100% APIs)

• Comunicação REST (JSONs)

• MongoDB com Mongoose

• AWS como provedor de infra
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PRÉ-REQUISITO

• Disponibilidade para estagiar 6h ou 8h diárias, em horário comercial

DIFERENCIAIS

• Fluência em javascript, css e html

• Familiaridade com framework de front-end (preferencialmente Vue.js), com 

gerenciamento de rotas e store de dados

• Familiaridade com componentes de front-end (preferencialmente Buefy)

• Inglês (leitura, principalmente, e escrita)

• NPM, Git, pacotes como axios, moment, entre outros.

• Cursos e Ano da Graduação: sem restrição

www.empower.vision



Processo Seletivo Simplificado
Queremos conhecer todo o seu potencial

www.empower.vision

12/MARÇO

Agendamento das entrevistas com os 

candidatos finalistas.

15-17/MARÇO

Realização das entrevistas (online).

25-26/MARÇO

Envio dos feedbacks para os candidatos não 

selecionados.

1.Inscrição + CV + Portfólio 

09/MARÇO

Prazo para os candidatos se inscreverem e 

enviarem seus CVs + portfólios.

As inscrições e os envios dos CVs + portfólios 

devem ser realizados a partir do link abaixo:

https://forms.gle/dJic5YS5vGT8SVtz7

2.Entrevistas

❖ Se você tem algo no github que se orgulha, 

coloque no CV e depois nos conte na 

entrevista ;)
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Dúvidas?
Fiquem super à vontade para me acessar! 

Será um prazer responder as suas perguntas! ;)

joao.marques@empower.vision

https://www.facebook.com/empower.oficial/
https://www.instagram.com/empower.oficial/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/empower-relacionamento-e-evolucao/
https://empower.vision/

