
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING/ADMINISTRAÇÃO 

 
94364-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, SETOR COMERCIAL. 

Fase: 2ª à 7ª 

Local: ESTREITO - Florianópolis 

Carga horária: 25H 

Valor da bolsa R$: 700,00 

Benefícios: Auxílio Transporte fornecido integralmente pela empresa. Habilidades: Word 

(Básico), PowerPoint (Básico), Windows (Básico), Internet (Básico), Excel (Básico). 

Atividades: - Apoiar no contato com os clientes para verificar a satisfação, esclarecimento 

de dúvidas e informações sobre os serviços; - Auxiliar no envio de e-mail e rotinas 

administrativas. 

 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) 

de telefone: (48) 3332-3464 / (48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING/ADMINISTRAÇÃO 

 
94425-FLN / ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO E MARKETING 

 

 

Fase: 5ª à 8ª 

Local: VARGEM GRANDE - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 750,00 

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxilio transporte pago integralmente 

Atividades: Auxiliar na elaboração de contrato Auxilio no cadastramento de imoveis 

Auxiliar no agenciamento de imóveis Apoio para elaborar contrato corretores e de 

funcionários Auxilio no pagamento e apoio na organização de arquivos Auxiliar no 

marketing da empresa (instagram e facebook) Desejável Corel Draw. 

 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) 

de telefone: (48) 3332-3464 / (48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
Assistente Administrativo para E-commerce 

Empresa: Expert Sales LTDA 

Local: Capoeiras/Florianópolis 

Bolsa: R$ 700,00 

Carga Horária: 30h 

Experiência exigida: Será diferencial se possuir experiência com E-commerce, 

Photoshop, Excel, Marketing Digital e Informática. - Mais importante que a experiência e a 

formação técnica é a capacidade de SONHAR ALTO! 

Atividades: - Liderar todas as atividades de gestão da empresa; - Mapear processos e 

escrever rotinas; - Responder perguntas nos marketplaces; - Elaborar anúncios nos 

marketplaces; - Dar suporte aos colaboradores e clientes; - Emitir notas fiscais. - Embalar 

produtos a serem expedidos; - Fazer o controle de vendas e gestão de estoque; - Fazer 

as entregas dos pedidos locais para as coletas; - Fazer o planejamento e envio de 

produtos ao Fullfilment do Mercado Livre; - Conferir, realizar orçamentos e encomendas 

de suprimentos e materiais variados; - Liderar as evoluções dos projetos da empresa em 

andamento através do Trello; - Liderar as ações dos processos seletivos; - Liderar as 

ações de acolhimento de novos colegas e despedidas; - Responder todas as pessoas que 

se relacionarem com a empresa; - Outras atividades administrativas básicas da empresa. 

PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO: alta, conforme as metas de crescimento 

exponencial da empresa forem atingidas. 

 

Formulário para inscrição: https://forms.gle/fo5weGQodfdkyUhv6 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

https://forms.gle/fo5weGQodfdkyUhv6


 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

94183-FLN / ESTÁGIO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 

Fase: 3ª à 5ª 

Local: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 65 - CAMPINAS - São José 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 976,25 

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte 

Atividades: - Divulgar nas mídias sociais peças de comunicação interna e externa (e-mail 

marketing, jornais, intranet); - Auxiliar na preparação de apresentações para divulgações 

conforme demanda; - Avaliar os concorrentes e suas divulgações externas, divulgando 

internamente; - Apoiar as áreas na comunicação interna; - Orçar e cotar brindes e 

materiais de marketing com os fornecedores; - Auxiliar na gestão das redes sociais da 

empresa. 

 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) 

de telefone: (48) 3332-3464 / (48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
94527-FLN / ESTÁGIO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA, MARKETING 

Fase: 4ª à 5ª 

Local: CAMPINAS - São José 

Carga horária: 20H 

Valor da bolsa R$: 500,00 

Benefícios: Auxilio Home Office - R$ 100,00 Mensal 

Atividades: Auxiliar na criação de conteúdo para as mídias sociais; Auxiliar no processo 

de distribuição de conteúdo via ADS e Gerenciador do Facebook; Auxiliar nos indicadores 

e estratégia de distribuição. 

 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) 

de telefone: (48) 3332-3464 / (48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 

Para inscrição: 

Acessar a página de carreiras (link): https://www.intelbras.com/pt-br/carreiras  e clicar: 

"Faça parte dessa equipe". 

Realizar seu cadastro (currículo) no site: "+ Novo Currículo" 

Após preencher as informações de cadastro, é necessário candidatar-se para vaga de 

interesse, para isso, clique na aba oportunidades > clique na vaga (ex: 12691). 

Por fim, clique em "Candidatar-se" e pronto! 

 

Florianópolis, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

https://www.intelbras.com/pt-br/carreiras


 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 

 

 

 

Florianópolis, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


