
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O MARKETING DO CAMBLU 

O marketing do CAMBLU está de cara nova! As novas integrantes são: Gabriela Scheidt e Laísa Scremin. 

O processo seletivo contou com duas etapas: 

1. Votação das artes de cada inscrito de forma anônima, em que o nome dos participantes foi retirado, 

sendo a diretoria responsável por votar nas 4 artes que mais gostou. Houve empate do último colocado, 

sendo então selecionados para a entrevista 5 candidatos.  Fabiane Kaori - 12 votos. Gabriela Scheidt - 

11 votos. Laísa Scremin - 8 votos. Amanda Derlam e Yuri Zapella - 7 votos. Roberto Santangelo - 5 

votos. Jamile Perini - 2 votos.  

2. A entrevista iria acontecer pessoalmente, no entanto, entramos em recesso devido ao COVID-19. 

Assim, cada participante ingressou em momentos distintos no grupo do WhatsApp contendo 

Presidente, Vice-presidente e Marketing (marketing 2020 e marketing 2019). A entrevista foi 

direcionada a conhecimentos técnicos relacionados ao marketing, à produção artística, e ao interesse 

em entrar no CAMBLU. As 7 perguntas foram: 1) Possui experiência no cargo de marketing ou em 

elaboração de artes? Se sim explique. 2) Quais são as outras atividades extracurriculares que 

possui envolvimento? 3) Quanto tempo demorou para elaborar a arte que enviou para o 

CAMBLU? Contou com alguma ajuda? 4) Qual programa utilizou para a elaboração da arte? 

5) Você se considera uma pessoa criativa? 6) Quantas horas por semana teria disponível para 

elaboração de artes? 7) Por que fazer parte do CAMBLU? Nenhuma pergunta poderia ser 

adicionada pelos membros. 

Ao final, o grupo se reuniu para fazer as considerações de cada candidato. Em seguida, enviaram o seu voto 

ao Presidente do CAMBLU para computar quem seria o escolhido. Dessa forma, houve empate entre as duas 

candidatas supracitadas. 

Diante da situação, sabendo que há uma grande demanda do marketing, e considerando a experiência dos 

membros da antiga gestão (incluindo marketing 2019), o Estatuto do CAMBLU foi revisado e não há artigo 

que vá contra essa decisão. Sendo assim, as duas mais votadas nas duas etapas foram as selecionadas! 


