
 
 

 

Trabalhe conosco 

 

Vaga 

Analista de marketing digital 

 

Agradecemos seu interesse em atuar como analista de marketing digital na Editora 

Ultimato, e pedimos que responda às seguintes perguntas para ajudar-nos a conhecer 

melhor seu histórico profissional e suas expectativas. 

 

1. Identificação 

 nome completo:    

 telefone/WhatsApp:  

 e-mail:  

 link para perfil LinkedIn:  

 link para perfil Facebook e/ou Instagram:  

 

2. Confirme que atende plenamente os requisitos do cargo e se identifica com a 

missão e as crenças da Editora Ultimato.   https://www.ultimato.com.br/quem-

somos#extras  

 

3. Por que especificamente lhe interessa essa posição? Qual é a sua compreensão de 

seu papel?  

4. Ajude-nos a entender por que você acredita ser capaz de assumir esta posição e 

por que este é o momento certo para você servir a Deus nessa função: 

a) desde quando e como tem sido o seu engajamento com a igreja evangélica 

e/ou organizações ministeriais?   

 

b) nos últimos anos, qual foi sua experiência mais significativa e complexa em 

empregos/ projetos/jobs relacionados à posição?  

 

c) descreva 2 casos de sucesso na aplicação de seus conhecimentos, 

especialmente em marketing digital.  

 

d) descreva como você tem desenvolvido suas habilidades de comunicação 

interpessoal e trabalho em equipe.  

 

e) descreva como tem sido sua experiência de trabalho em home-office na 

pandemia, como tem conseguido administrar o tempo e fazer suas entregas no 

prazo acordado. 

https://www.ultimato.com.br/quem-somos#extras
https://www.ultimato.com.br/quem-somos#extras


 

   

5. Indique 3 pessoas (nome, telefone, e-mail) que conheçam bem você e/ou sua 

carreira para comentar sobre sua adequação à função de analista de marketing 

digital na Editora Ultimato. 

 

6. Por favor, comente sobre sua expectativa de remuneração (como CLT ou PJ?). Se 

aplicável, indique qual é/foi seu motivo para deixar sua função atual/anterior?  

 

7. Se você for o/a escolhido/a para esse cargo, quando você poderia começar a 

trabalhar?   

Por favor, esclareça se há outra atividade que você irá manter em paralelo, e 

confirme que poderá dedicar 20 horas semanais para a Editora Ultimato. 

 

8. Há alguma coisa que você gostaria de perguntar sobre a posição e/ou sobre o 

processo de seleção?  

 

Agradecemos seu tempo dedicado para responder este questionário. 

 

Por favor, envie suas respostas até 7/10 para ultimato@ultimato.com.br 


