
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/MARKTING 

 
Código da Vaga: SC2021000093 

 

 

 Local do Estágio: Rua das Manjubas, nº 607, Bairro Jurerê Internacional – Florianópolis/SC 

 Concedente de Estágio: VITRA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS 

 Horário: De segunda à sexta-feira, das 13:00 às 18:00h 

Bolsa Estágio: R$ 1.000,00 por mês 

 Auxílio Transporte: R$ 150,00 por mês 

Atividades 
- Atualização de sistema, anúncios em portais, angariação de imóveis, auxílio gestão de redes sociais. 

Pré requisitos 
Ter disponibilidade para estagiar por no mínimo 6 meses; 

Informações Importantes 
- Características desejáveis: Proativo, articulado, boa conversa, boa redação, organizado, pontual. 

 

 

 

 

Inscrição: https://www.agiel.com.br/estudante/vagas/?codigo=SC2021000093 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 29/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
95204-FLN / ESTAGIO MARKETING  

Fase: 1ª à 5ª  

Local: CENTRO - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 1.100,00  

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte, Premiação por objetivos. 

Atividades: Auxiliar na prospecção de Clientes Apoiar no atendimento clientes e 

orientação a clientes Auxiliar na digitação e acompanhamento de relatórios.  

 

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, 29/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 

 
95078-FLN / ESTÁGIO DE MARKETING/PUBLICIDADE.  

Fase: 1ª à 5ª  

Local: Ingleses - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 800,00  

Benefícios: Auxílio Transporte  

Atividades: - Auxiliar a cumprir a entrega dos materiais solicitados pela empresa, como 

roteiro de lives e vídeos para as redes sociais, coleta de perfis de funcionários da 

empresa para ação de marketing, pesquisas de satisfação, pesquisa de mercado, entre 

outros.  

 

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, 29/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

95247-FLN / ESTÁGIO DE MARKETING 

Fase: 5ª  

Local: SANTO ANTONIO DE LISBOA - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 1.200,00  

Benefícios: Trabalho Home-Office.  

Habilidades: Inglês (Médio), Marketing (Médio)  

Atividades: Auxiliar no atendimento de clientes via rede social; Auxiliar nos contatos com 

clientes via WhatsApp, Facebook e Instagram; Auxiliar na criação de publicações em rede 

social; Dar apoio no envio de e-mails.  

 

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, 29/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


