
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO OU MARKETING 

 
93306-FLN / ESTAGIO - ADMINISTRAÇÃO, MKT, PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 

  
Fase: 1ª à 8ª  

Local: ESTREITO - Florianópolis  
Carga horária: 20h  

Valor da bolsa R$: 600,00  
Atividades: Auxiliar no recebimento e encaminhamento dos materiais recebidos (aviso de 
licitações). Auxiliar na organização de planilhas de captação dos sites e jornais. Auxiliar 

no controle de publicações de licitações nos sites de todas as esferas (municipais, 
estaduais e federal).  

 
 

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, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO OU MARKETING 

 
 

93054-FLN / ESTÁGIO IEL  

Curso(s): Administração, Processos Gerenciais, Marketing.  

Fase: 2ª à 8ª.  

Carga horária: 30 semanais  

Valor da bolsa R$: 1.000,00  

Benefícios: Auxilio alimentação de R$ 16 por dia útil.  

Atividades: - Auxílio no atendimento telefônico; - Auxílio na escrita de documentação de 

uso de produtos simples; - Auxílio nas mídias digitais;  

 

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, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
92902-FLN / ESTÁGIO - MARKETING E COMERCIAL 

 

Fase: 1ª à 8ª 

Local: RUA SANTA TEREZA, 339 - BALNEARIO - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 900,00 

Benefícios: Auxílio Transporte 

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

 

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, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

Oi pessoal! Tem uma vaga de estágio em Comunicação Interna na Aurum. Para essa 
vaga, a sua missão será impulsionar a estratégia de comunicação interna de forma 

inovadora, garantindo, no final do dia, o fortalecimento da nossa cultura por meio dos 
nossos pontos de contato com nossos Áureos e Áureas! 

 
Outras informações 

Estamos trabalhando em home office desde março/2020 e vamos seguir assim até que 
seja seguro a volta aos escritórios. Depois, devemos adotar o formato híbrido, por isso é 
importante levar em conta que, no futuro, a pessoa que for estagiar vai precisar estar em 

Floripa para reuniões, cerimônias do time, etc. 
- Bolsa-auxílio: R$1300,00 (30h semanais) 

- VA/VR flexível (Cartão Caju): aproximadamente R$400,00 
- Auxílio Home Office: R$120,00 

 
A Aurum é uma empresa de Florianópolis, com filiais em SP e RJ. Para saber mais, é só 

clicar aqui: https://www.aurum.com.br/quem-somos/ 
 
 

Mais informações sobre a vaga e inscrição: 
https://jobs.kenoby.com/aurum/job/estagio-em-comunicacao-
interna/60f0913871b02438a8718e7e?utm_source=website 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


