
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/MARKETING 

 
92902-FLN / ESTÁGIO - MARKETING E COMERCIAL 

 

Fase: 4ª à 8ª  

Local: RUA SANTA TEREZA, 339 - BALNEARIO - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 900,00  

Benefícios: Auxílio Transporte  

Habilidades: Internet (Básico), Windows (Básico), PowerPoint (Básico), Word (Básico), 

Produção Textual (Básico), Comunicação (Básico), Marketing (Básico) Atividades: 

Suporte ao gerenciamento e monitoramento das mídias sociais e Google Ads; Suporte ao 

atendimento e relacionamento nas mídias sociais; Suporte a realização do cronograma 

semanal de postagens, incluindo a pesquisa, pauta, redação dos textos, briefing para 

criação das artes e agendamento das postagens; Produção de relatórios; Participar do 

desenvolvimento de plano de mídia e no planejamento estratégico de campanhas. 

 

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, 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. 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
Empresa ELOS 

 
Carga horária de 30 horas semanais e bolsa no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) + Vale transporte 

+ Vale alimentação de R$ 1.350,50 + Aux. Home Office 
 
 

-  Áreas de atuação/cursos de graduação: Comunicação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design ou 
Marketing 

 
- Conhecimentos técnicos necessários: Técnicas de redação, Pacote Adobe (Photoshop, Ilustrador e 

InDesign), Corel DRAW, pacote Office (Word, Excel e PowerPoint). 
 

- Competências comportamentais: pro atividade, organização, saber trabalhar em equipe, criatividade, 
empatia e vontade de mergulhar no universo da educação financeira e previdenciária. 

 
- Atividades que deverão ser desempenhadas: 

  - Redação de notícias e conteúdos explicativos sobre os nossos produtos e serviços; 
 - Criação de posts para redes sociais e artes para peças digitais; 

  -Colaboração na criação de peças publicitárias e informativas, tais como e-mail marketing, banners, 
layouts para web, cartilhas, infográficos e materiais promocionais dos nossos produtos; 

 - Colaboração na criação das campanhas de endomarketing e dos materiais de comunicação interna. 
 

Currículos no e-mail: vagas@elos.org.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 21/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMNISTRAÇÃO/MARKETING 

 
 

NUBE agencia de integração 

RAMO DA EMPRESA Tecnologia da informação.  

REQUISITOS - Desejáveis conhecimentos no pacote Office; - Concluir o curso entre o 

1°semestre de 2022 até o 2°semestre de 2025; - O estágio será realizado em home office 

durante o período de pandemia, sendo necessário possuir equipamento (computador ou 

notebook) e acesso à internet.  

BENEFÍCIOS - Bolsa Auxílio de R$: 600.00; - Auxílio Transporte; - Ajuda de custo.  

Horário e local do estágio de segunda a sexta-feira, sendo 4h diárias a combinar.  

 

Agronômica - Florianópolis. Anote o código 134413 e ligue para (48) 3004-6290 ou 

acesse: 

https://www.nube.com.br/detalhes-vaga/134413/vaga-de-estagio-em-comercial-

florianopolis-sc-bolsa-de-600-mais-beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 21/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
93061-FLN / ESTÁGIO – MARKETING/ IEL 

Fase: 3ª à 5ª 

Local: JURERE - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 1.000,00 

Benefícios: Vale alimentação R$ 200,00 Vale Transporte R$ 8,76 por dia. (Média R$ 

175,20) 

Atividades: Auxiliar à assessorar atividades de endomarketing; Auxiliar à assessorar 

relacionamento com clientes; Auxiliar à assessorar campanhas de marketing; Apoiar na 

administração mídia digital; Dar apoio na administração de recursos materiais (materiais 

de divulgações); Auxiliar na preparação de relatórios, formulários e planilhas; Auxiliar à 

assessorar as ações realizadas pela 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, 21/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


