
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING/ADMINISTRAÇÃO 

 
Código da Vaga: 2102820 
Cidade: Florianópolis, SC 

Essa vaga é para atuar na incubadora de empresas da ACATE, o MIDITEC. 
A incubadora MIDITEC se constitui como programa estratégico da ACATE em parceria 

com o SEBRAE/SC.Está localizada no CIA Sapines (Norte da Ilha). Tem como propósito 
“formar e transformar empreendedores e, consequentemente, desenvolver negócios de 

alto impacto”. Ao longo de seus quase 23 anos de história foi eleita pela ANPROTEC por 
4 vezes como a melhor incubadora do Brasil e, pelo UBI, como uma das 5 melhores 
incubadoras do mundo, premiada em 2018 e 2019. Já participaram do processo de 

incubação do MIDITEC mais de 170 empresas, tais como Pixeon, Resultados Digitais, 
Ahgora, Arvus, JExperts e Knewin. Atualmente, só no programa de incubação, 

apoiamos diretamente 26 startups. 
Para nos apoiar no nosso crescimento do MIDITEC Florianópolis, buscamos alguém que 
goste de desafios constantes; que entenda e seja apaixonado pelo universo de startups, 

tecnologia e inovação; que seja focado em resultados, que seja criativo para propor novas 
ações e estratégias de comunicação para posicionar e levar o programa para o maior 

número de startups e parceiros do ecossistema. Em troca, oferecemos um ambiente de 
muito aprendizado, oportunidade de crescimento e interação com um dos maiores 

ecossistemas de inovação do Brasil. 
Se identificou? Então, bora conhecer mais sobre essa oportunidade: 

Principais atividades: 
• Construir releases das notícias das empresas e do programa de incubação; 

• Redação e revisão conteúdo para a newsletter quinzenal do MIDITEC; 
• Revisão e produção de conteúdos para o blog da ACATE referente ao programa de 

incubação, cases e temas relacionados, como empreendedorismo, tecnologia e 
inovação; 

• Apoiar na manutenção e atualização do site do MIDITEC; 
• Apoiar na manutenção e atualização do Hub do Incubado (site de acesso restrito aos 

empreendedores do programa); 
• Criar estratégias de email marketing para a nutrição dos leads; 

• Ser o ponto de comunicação entre o time de marketing da ACATE e a área do 
MIDITEC; 

• Apoiar no acompanhamento e desenvolvimento das startups incubadas no MIDITEC; 
Pré-requisitos: 

• Estar cursando a graduação; 
• Domínio das ferramentas do Google Suite, em especial Google Sites, Sheets e Docs; 

• Ter boa escrita, conhecimento e/ou experiência com comunicação e marketing; 
• Disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais em horário comercial; 



• Áreas de conhecimento desejadas: comunicação, marketing, lean startup, customer 
development, gestão da comunicação e relacionamento. 

Skills desejadas: 
• Boa comunicação verbal e escrita; 

• Facilidade em lidar com pessoas de diferentes backgrounds; 
• Facilidade para lidar com diversas demandas e empresas diferentes; 

• Noções de comunicação e marketing (criação de notícias, conteúdo e email marketing) 
• Organização e gostar de trazer soluções para uma melhor gestão do ambiente de 

trabalho e dos processos. 
• Proatividade e vontade de aprender e se desenvolver são essenciais; 

• Ser "antenado", estar atento a tudo e a todos, capaz de identificar oportunidades e 
dificuldades; 

• Saber lidar com pessoas e seus desejos, canalizando os esforços para o interesse 
coletivo; 

• É um diferencial ter conhecimento sobre a plataforma RD Station e outras ferramentas 
de CRM. 

Diferenciais da vaga: 
• Contato direto com empreendedores; 

• Poder auxiliar no desenvolvimento de um dos setores que mais crescem na cidade; 
• Trabalhar em um ambiente inovador; 

• Possibilidades de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. 
Carga horária: 30 horas/semanal 

Local de trabalho: ACATE Sapiens Parque (A princípio estamos em modelo híbrido) 
Data de início prevista: Agosto/2021 

 
 

Inscrições pelo link:  
https://acate.enlizt.me/vagas/estagiario_-a-_de_comunicacao_-_miditec_-

sapiens_parque--200721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 11/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING/ADMINISTRAÇÃO 

 
93645-FLN / ESTÁGIO - MÍDIAS SOCIAS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Fase: 2ª à 8ª 

Local: Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 982,99 

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxílio Transporte 

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

Excel (Básico) 

Atividades: Auxiliar na divulgação das vagas de estágio via mídias digitais; Auxiliar na 

criação de artes para divulgação via mídias digitais; Auxiliar no acompanhamento e 

postagens das mídias digitais; Auxiliar no contato com estudantes e empresa via mídias 

digitais; Auxiliar nas demais atividades do setor 4.i. 

 

 

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, 11/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

- Agência de modelo e serviços de organização de feiras, congressos, exposições e 
festas 

Bolsa: R$ 900,00 
Nível hierárquico: Estagiário 

Local de trabalho: Florianópolis, SC 
Jornada Parcial tardes 

Requisitos: 
Ter iniciativa, ser organizado, criativo e proativo 

- Experiências em PHOTOSHOP - EDIÇÃO DE VÍDEO - CANVA - GOOGLE ADS - E 
OUTROS 

- Redes sociais ( site, instagram, facebook, linkedin) 
- Aplicações de Escritório: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Word 
- Pesquisas de trabalho 

- Tratamento/Retoque de imagens. 
Exigências: Cursando Design ou Marketing. 

 
Benefícios adicionais 

Comissões 
Horas de meio período: 30 por semana 

INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO PARA 
nanybemodel@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

Florianópolis, 11/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
93523-FLN / ESTAGIO MARKETING  

Fase: 1ª à 6ª  

Local: RUA FELIPE SCHMIDT, 249 - CENTRO - Florianópolis  

Carga horária: 6H  

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 demais atividades administrativas.  

 

 

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, 11/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


