
A Apple esta montando seu time de Campus 
Rep. É uma grande oportunidade de representar a 
Apple, impulsionando e interagindo com sua 
universidade de uma maneira divertida, e adquirindo 
uma experiência para o resto da sua vida. 

Um Campus Rep precisa entender das tecnologias e 
saber representar a Apple dentro da sua 
universidade. Ele precisa liderar, inspirar outras 
pessoas, ter agilidade para se comunicar e 
fazer as coisas acontecerem. 

Você será um Campus Rep se tiver facilidade em 
planejar eventos, fazer apresentações, ter 
empolgação para conhecer o maior número de 
pessoas de sua universidade, estar sempre 
conectado com alunos, professores e 
coordenadores. 

Isto não é apenas uma oportunidade de trabalho, 
mas a chance de ajudar a Apple na mudança da 
educação e levar tudo isto como experiência 
profissional.  

Be Ready! 
Para ser o candidato ideal: 
Demonstrar energia, entusiasmo e paixão pela Apple 
Preferencialmente estar no segundo ou terceiro ano 
Comunicação faz parte do seu DNA 
Adorar conhecer pessoas novas 
Inglês é um diferencial 
Precisa ser um aluno com ótima avaliação escolar e 
poucas faltas 
Pode estar cursando qualquer curso da universidade 
Tem que ser um aluno ativo e participativo nas 
atividades da universidade.

Make college even more rewarding 
Be an Apple Campus Rep

Be the first 
Se o seu perfil esta adequado com os itens 
anteriores, mande um e-mail até o dia  
30 de abril  
com seu Linkedin ou currículo para 
rh@soultrade.com.br. 
com o assunto: 
Projeto Apple | Nome da Universidade | Campus 
onde estuda  

Mas não é só isto, junto com o e-mail é 
OBRIGATÓRIO responder as seguintes 
perguntas: 

01. Como você se sente interagindo com um produto 
da Apple? Defenda os principais motivos pelos quais 
uma pessoa deveria utilizar produtos Apple. 

02. Qual o produto da Apple, fora o iPhone, que mais 
se identifica com você. Explique sua resposta.  

03. Somos uma empresa globalizada, qual o seu 
diferencial para ser o melhor Apple Campus Rep do 
mundo? 
  
04. Como é sua relação com os professores da 
universidade? Representante de Sala? 
Como é sua relação com as demais turmas da 
universidade? Faz parte de algum grupo? 
 
05. Se você tivesse que passar uma informação para 
todo o campus em que você estuda: 
Quais meios de comunicação você usaria? 
Quais ferramentas você utilizaria para chamar a 
atenção dos alunos? 
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