
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTAGIO EM ANÁLISE 
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 
Estágio em Engenharia e Computação – Desenvolvimento de Testes R3583299* 

Florianópolis - SC 

Bacharelado em Engenharia, Ciências da Computação ou Correlatas com previsão de formação a 

partir de Dezembro/2022 ou posterior; 

Inglês intermediário; 

Interesse em C#, C/C++, Linguagens de script 

Interesse em desenvolvimento, implementação e verificação de Jigas de teste, incluindo debug de 

software e interpretação de esquemáticos. 

 

Inscrições até 25/07/2021 em https://jobs.gecareers.com/renewableenergy/global/en/brazil-

interns?utm_source=whatsappposter&utm_medium=grid&utm_campaign=brazilinterns 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 21/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO OU MARKETING 
 

Vaga de Estágio: 
 

Pré-requisitos: 
Formação Superior: cursando Administração, Cursos de T.I., Marketing. 

Previsão de formatura: julho ou dezembro de 2022 
 

O escritório V4 Company abre 2 (duas) vagas para assessoria em Marketing Digital, com 
a inclusão de treinamento completo, de 2 (dois) meses de duração, para se tornar 

cientista/expert em marketing digital. 
 

Oportunidade para estudantes em final de curso, de várias áreas de formação, realizarem 
treinamento para compor equipe do escritório, com alta probabilidade de contratação ao 

final. 
 

Atuação em todas as atividades que envolvem a Assessoria em Markerting Digital para 
Empresas. 

 
Horário: 6h diárias (a combinar). 

 
Remuneração: 800 

 
O início das atividades será em modo remoto, sem atividade presencial pelos próximos 

meses, em razão da pandemia. 
 

Após, as atividades serão realizadas em escritório em Florianópolis. 
 

Necessário ter computador com conexão à internet e contato telefônico. 
 

Enviar currículo para "selecaov4marketingdigital@gmail.com" 
 
 

- Ser responsável 
 

- Ser proativo (a) 
 

- Ter vontade de aprender 
 



- Ter facilidade para trabalhar em equipe 
 

- Ter domínio em inglês, mídias sociais, word e PowerPoint 
 

Buscamos tanto perfis analíticos, como criativos. Conhecimentos que serão ministrados 
no treinamento, prévio à contratação. 

 
Google Adwords 
Facebook Ads 

SEO 
Web Analytics 
B.I Content. 
Web Design 

Landing pages 
Implementação de loja virtual 

Design e UX 
Inbound Marketing 

Desenvolvimento de oferta (Copywriting) 
C.R.O (Conversion Rate Optmization) 

Controle de Vendas Omni-Channel 
Programática 

E-mail Marketing 
Remarketing 
Social Media 

CRM 
Member Get Member 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 21/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 


