
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
94394-FLN / ESTÁGIO EM MARKETING 

Curso(s): Gestão em Marketing, Gestão em Marketing, Marketing, Marketing, Marketing - 

EAD, Marketing Digital, Marketing Digital, Marketing EAD, Tecnologia em Marketing 

Fase: 2ª à 6ª Local: Rua Patrício Farias, 157 - Itacorubi - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 999,99 

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte 

Atividades: - Auxiliar nas atividades de comunicação sobre a empresa e seus produtos; - 

Auxiliar no desenvolvimento de materiais de comunicação para mídias impressas e 

digitais; - Auxiliar no acompanhamento das tendenciais tecnológicas e de mercado. 

 

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, 08/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
Para essa posição seus principais desafios serão: 

 
• Auxiliar na operacionalização das estratégias de marketing digital por meio do software RD 

Station; 
• Gestão de redes sociais (LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram e YouTube), gerir 

calendários de publicações e community management; 
• Planejar, criar e gerir campanhas de Google Ads, Facebook Ads e Linkedin Ads; 

• Criar tagueamento de URLs para campanhas; 
• Auxiliar na qualificação de leads e interface com a área de Inside Sales; 

• Auxiliar na gestão de eventos online e offline em nível global; 
• Edição básica de vídeos; 

• Criação de relatórios recorrentes dos eventos online e offline; 
 

Requisitos Exigidos: 
 

• Cursar Administração Empresarial, Marketing ou Publicidade (da 2º a 7º fase); 
• Alto grau de organização e comprometimento; 

• Capacidade de lidar com problemas e adaptar-se a mudanças; 
• Domínio das ferramentas Office (Word, Excel e Power Point); 

• Conhecimentos do Fundamentos de Inbound Marketing; 
• Facilidade de comunicação clara e objetiva. 

 
Requisitos Desejáveis: 

 
• Conhecimentos em marketing digital; 

• Saber criar e gerenciar campanha nas plataformas Google Ads, Linkedin Ads e Facebook Ads; 
• Conhecimentos no idioma Espanhol; 

• Familiaridade com a plataforma RD Station. 
 

Benefícios: 
 

Nossa bolsa de estágio para 30 horas semanais é no valor de R$ 1.017,60 mensais, mais pacote de 
benefícios, que contempla: 

• Vale refeição de R$ 29,00 por dia útil. 
• Vale alimentação ou combustível de R$ 336,00 mensais. 

• Vale transporte (de acordo com deslocamento casa-trabalho e vice-versa). 
• Programa de Idiomas (Inglês ou Espanhol), com subsídio de R$ 130,00 mensais. 

 
A ESSS é uma multinacional brasileira de base tecnológica, dedicada à simulação em engenharia. 

Estamos presentes no Brasil e no exterior, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Portugal, 
Espanha, França, México e Estados Unidos. 

Contamos com um clima de trabalho colaborativo, oferecemos mais de 20 benefícios aos nossos 
colaboradores, incentivos à educação continuada e apoio a cursos de idiomas, flexibilidade de horário 

e excelente infraestrutura. 



Se você acredita que suas habilidades, talento e experiências são diferenciados para trabalhar em um 
time de alta performance, cadastre seu currículo para que possamos conhecê-lo(a)! 

 

 

Inscrições: https://esss.gupy.io/jobs/1115131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 08/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
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Temos a possibilidade de oferecer a vaga de 4 a 6 horas, dependendo da disponibilidade 

do interessado e a bolsa estágio varia de R$ 800 a R$ 1.200. 

O interessado deve saber utilizar programas da Adobe e Canva. 

 

 

Florianópolis, 08/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
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610 
Carga horária: 4 horas 
Escolaridade: Superior 

Área de atuação: Design / Jornalismo / Publicidade e Propaganda 
Cidade: Florianópolis 

Bairro: Trindade 
Horário: 20h semanais 

Bolsa auxílio: R$ 800,00 
Auxílio transporte: R$ 50,00 

Projeto: 008/2021- Desenvolvimento de Cursos a Distância a serem ofertados no contexto 
da Escola Virtual da ENAP 

Descrição das atividades: Auxiliar no desenvolvimento da diagramação do material de 
ensino, diagramação de relatórios e realizar a produção de infográficos e gráficos para o 

projeto. 
Requisitos: Experiência de no mínimo 3 meses na área; Conhecimento em 

desenvolvimento em diagramação e infografia; Conhecimento básico ou intermediário em 
InDesign, Illustrator e Photoshop. 

Desejável: Conhecimento em diagramação de relatórios instrucionais ou empresariais. 
 
 

Se identificou com a oportunidade? Encaminhe o seu currículo em Word ou PDF, com o 
código da vaga no assunto do e-mail para estagio@fepese.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 08/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
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94693-FLN / ESTÁGIO - SOCIAL MEDIA 

Fase: 1ª à 5ª 

Local: ITACORUBI - Florianópolis 

Carga horária: 20h 

Valor da bolsa R$: 800,00 

Benefícios: Auxilio Transporte - Fornecido integralmente pela concedente; 

Atividades: - Auxiliar na criação de mailing; - Auxiliar na criação de artes e materiais de 

comunicação interna e externa; - Auxiliar na criação de conteúdos, manutenção blog e 

redes sociais, interagindo com usuários; - Dar apoio nas demais rotinas do setor; 

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, 08/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
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94711-FLN / ESTÁGIO - DESIGN, COMUNICAÇÃO 

Fase: 1ª à 8ª 

Local: ESTREITO - Florianópolis 

Carga horária: 20h 

Valor da bolsa R$: 800,00 

Benefícios: Auxílio Transporte de R$ 200,00 

Atividades: Auxiliar na criação de Identidades Visuais e desenvolvimento de Projetos 

Gráficos; Auxiliar no desenvolvimento da diagramação de materiais institucionais e de 

divulgação de materiais em vídeos e áudios; Participação na execução de atividades de 

mídias e redes sociais, Wpp da entidade e atualização de Portais da empresa; Auxiliar na 

avaliação e propor melhorias na utilização das metodologias da comunicação; Participar 

da execução e de outras atividades presenciais e virtuais no âmbito 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, 08/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


