
Regulamento Desafio Corall Job Universitário 

As inscrições para o CORALL JOB UNIVERSITÁRIO devem ser feitas pelo site www.corall.net/job 
durante o período compreendido entre 24 de fevereiro a 31 de março de 2022. Para se 
inscrever é preciso preencher o formulário presente neste LINK.

No ato da inscrição, o candidato deverá concordar com os termos deste regulamento e 
preencher o formulário com os requisitos solicitados.

1 - SOBRE O CORALL JOB UNIVERSITÁRIO 

Buscamos jovens universitário que estejam matriculados e fazendo graduação em algum curso
de comunicação. 

Compreendemos faculdade de comunicação os cursos:

 Arte e Mídia (comunicação e audiovisual)
 Design Gráfico
 Jornalismo
 Marketing
 Mídias Sociais Digitais
 Publicidade e Propaganda
 Rádio, TV e Internet
 Relações Públicas

O principal objetivo do CORALL JOB UNIVERSITÁRIO é a criação de uma identidade visual que
corresponda  a  imagem  da  nossa  organização  e  que  se  comunique  com  o  público  jovem
universitário.

A Corall Consultoria está no mercado há 8 anos, atendendo mais de 500 clientes que desejam
liberar potência a partir de jornadas de transformação para repensar sua forma de gestão, sua
cultura e seus negócios.

O desafio por aqui é o de evoluir o nosso posicionamento de comunicação para que converse
com o público jovem. 

E qual a melhor maneira para fazer isso acontecer se não propondo uma parceria a você jovem
universitários? E você pode fazer parte disso! 

1.1 - O CORALL JOB UNIVERSITÁRIO é instituído, neste ato, pela CORALL CONSULTORIA,
mediante a distribuição de R$5.000,00, com o objetivo de incentivar os participantes ao desafio
que  consiste  na  criação  de  uma  identidade  visual  que  corresponda  à  imagem  da  Corall
Consultoria, seguindo os critérios definidos no presente regulamento. 

1.2 - São participantes deste CORALL JOB UNIVERSITÁRIO única e exclusivamente os 
jovens universitários das áreas relacionadas à comunicação visual, devidamente matriculados 
neste semestre no ano vigente de 2022.

Podem  participar  pessoas  que  cumpram  as  seguintes  condições:
- Ser pessoa física
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- Ser residente em território nacional

- Enviar comprovante de matrícula no curso de comunicação 

1.3 DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO:

- Enviar comprovante de escolaridade para o e-mail: desafio@corall.net até o dia 31 de março
de 2022.

- Preencher o formulário neste LINK  ;  

- Participar do grupo do WhatsApp;

- Participar do encontro com os consultores da Corall Consultoria;

- Enviar o projeto por escrito;

- Participar das mentorias semanais;

- Participar dos workshops virtuais que serão previamente marcados;

- Apresentar o estudo no pré-pitch;

- Se aprovado entre os 5 finalistas, apresentar o estudo para os jurados participantes.

1.4 Período de Vigência: Esta campanha tem início no dia 24/02/2022 e se encerra no
dia 30/04/2022*. 

*Data previamente definida que pode sofrer alteração. Caso ocorram mudanças todos serão
informados antecipadamente.

2. PREPARAÇÃO PARA O CORALL JOB UNIVERSITÁRIO:

• Entrar no grupo de WhatsApp que você será convidado após a inscrição;
• Ler o e-book preparatório, com orientações sobre a Corall Consultoria;
• Participar da live com os sócios-consultores da Corall Consultoria para entender mais 

sobre a empresa;
 Dar um nome à sua equipe ou agência de uma pessoa;
 O CORALL JOB UNIVERSITÁRIO pode ser realizado individualmente ou em grupo de, no

máximo,  5  pessoas,  sendo que é obrigatório  que todas estejam matriculados  neste
semestre 2022;

 Realizar as entregas com pontualidade;
 Participar das mentorias e dos workshops previamente informados;
 Preparar o estudo em formato de apresentação.

2.1. Apresentação do projeto

• Envie seu projeto para o e-mail desafio@corall.net;
• Faça sua apresentação no pré-pitch que terá data previamente escolhida. Este encontro

será ao vivo e on-line.
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• Os projetos serão estudados e validados pela equipe gestora, que pode solicitar ajustes 
se necessário. Se aprovado, seu estudo será um dos finalistas.

• Os projetos aprovados farão uma apresentação ao vivo para os sócios da Corall 
Consultoria;

• Neste encontro um projeto será selecionado e premiado.

3. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO

• Não preencher o formulário;
• Não enviar a carta de apresentação ou vídeo de 2 minutos;
• Não participar do encontro com os sócios em data previamente estabelecida;
• Desrespeito com algum participante, mentor(a) ou consultor(a) da Corall Consultoria;
• Não entregar o projeto escrito após encontro com os sócios.

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DESEMPATE

Para chegar na etapa final e apresentar aos jurados é preciso passar pela etapa de validação dos
mentores. Os critérios de avaliação e desempate serão:

• Entregar todos os itens solicitados do estudo de identidade visual, são eles:
o Posicionamento de marca;
o Personalidade da marca;
o Valores da marca;
o Tom de voz;
o Narrativa - Discurso de marca;
o Estudo de cores;
o 1 template para site e redes sociais;
o Aplicação do logotipo;
o Apresentação do CORALL JOB UNIVERSITÁRIO;
o Coerência com o que foi solicitado.

Cada um desses itens receberá nota de 0 a 10 e será avaliado se a entrega está
dentro  do  que  foi  solicitado.  Se  precisar  de  ajustes  os  mentores  farão  essa
solicitação e o grupo ou participante individual terá 24 horas para corrigir.

Após as correções os mentores farão as escolhas dos 5 projetos mais coerentes e
de acordo com o briefing.

Serão usados os seguintes critérios de desempate:

o Compreendeu e colocou em prática os ajustes solicitados;
o Traz clareza de todos os principais atributos da Corall Consultoria;
o Análise do material verbal e não verbal;
o Compreensão e interpretação do briefing do cliente;
o Organização e qualidade da entrega da parte escrita;
o Entrega da parte escrita dentro do prazo;
o Pontualidade nos encontros com o mentor;
o Apresentação clara e objetiva;



o Habilidades de oratória e comunicação.

4.1 A avaliação dos participantes será feita em duas etapas. Primeira etapa pela equipe
de aconselhamento e mediação, que definirá os 5 melhores estudos e a etapa final pelos sócios
da Corall Consultoria e um jurado(a) surpresa que escolherão um único ganhador(a) ou o grupo
ganhador.

A equipe é formada por:

Etapa 1: 

Daniel de Jesus– Mentor e orientador;

Fabiana Chagas – Consultora de Comunicação;

Larissa Duarte – Gerente de marketing e projetos;

Etapa 2:

Alessandro Gruber – Sócio da Corall e jurado;

Erica Isomura - Sócia da Corall e jurada;

Fabio Betti - Sócio da Corall e jurado;

Jurado(a) surpresa – Informaremos no dia quem será

5. DO CRONOGRAMA

1. Encontro 1: conversa com mentores e criação dos grupos. Neste encontro haverá 
preparação para a conversa com os sócios

2. Encontro 2: live com os sócios para perguntas e respostas
3. Encontro 3: conversa com mentores e criação de prazo para entrega da para escrita
4. Encontro 4: workshops se mentores sentirem necessidade dos grupos
5. Mentoria 1 e 2: 2 mentorias (não obrigatórias) com mentor dentro do período de 2 

semanas 
6. Apresentação 1: pré-pitch para mentores e ajustes finais
7. Escolha dos 5 finalistas
8. Apresentação 2: apresentação aos jurados
9. Escolha do vencedor
10. Premiação

Obs.: As datas serão informadas no início do CORALL JOB UNIVERSITÁRIO via WhatsApp.

Importante: 

Fique atento no seu e-mail e Whattsapp.

Todo o desafio será 100% online.



Não está incluído a entrega de certificados.

6. DA PREMIAÇÃO 

O valor será de R$5.000,00. Esse valor será repassado até o 5º (quinto) dia útil de maio por
meio de transferência bancária. 

7. DO PAGAMENTO:

O repasse no valor de R$ 5.000,00 se dará mediante a conclusão de cada etapa contida na
cláusula  4,  onde  está  o  conhecimento  prévio  das  regras  contidas  neste  regulamento  e  a
aceitação  plena  de  seus  termos  e  condições.  Em  caso  de  trabalho  em  grupo  será  feito  o
pagamento em uma única conta bancária.

. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CORALL CONSULTORIA LTDA, estabelecida na Avenida Pedroso de Morais, nº 2120, CEP: 05419-
001, Bairro Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ/MF sob n°
19.256.861/0001-63.

Site: www.corall.net  /job  

8.1  As  dúvidas  dos  participantes  desta  campanha deverão  ser  encaminhadas  pelo
WhatsApp: 11 99347-8219 ou pelo e-mail:  desafio@corall.net  ,    que serão respondidas em até
24 horas a partir do seu envio.

mailto:desafio@corall.net
http://www.corall.net/

	Regulamento Desafio Corall Job Universitário

