
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

   

ESTÁGIO SETOR NEGÓCIOS 1 

Atividades: 
Auxiliar no planejamento das estratégias de vendas e divulgação dos eventos; 

Auxiliar no desenvolvimento de briefings, acompanhar a execução com os fornecedores 
internos e externos (agências); 

Auxiliar nos processos de comunicação do produto envolvendo principalmente, mídias,  
promoções e ativações de PDV; 

Auxiliar no desenvolvimento de materiais e acompanhar o planejamento de marketing dos 
eventos; 

Auxiliar nas contratações de fornecedores para produção dos materiais de marketing; 
Acompanhar os fornecedores nas montagens e desmontagem dos eventos (patrocinadores, 

sinalização e outros na área); 
Acompanhamento das planilhas do(s) evento (s) 

Entre outras atividades pertinentes ao estágio. 

 

Pré-requisitos: 
Cursando a partir do 3° período em graduação nas áreas de Marketing, Publicidade e 

Propaganda e/ou Administração de Empresas. 
CNH 

Excel básico; 

Power point intermediário; 

Boa comunicação; 

Pró-atividade; 

Pontulidade; 

Comprometimento. 

 

Horário: 

30 horas semanais 11H às 17h 

Valor de bolsa R$ 800,00 

Vale transporte 

Seguro de vida 

Local do Estágio: Grupo All  - bairro Jurere Internacional, Florianópolis. 
 

Interessados (a) devem enviar currículos com o titulo da vaga no assunto do e-mail  para 
recrutamento@grupoall.com.br 

 

Florianópolis, 22/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 

 
95078 - FLN / ESTÁGIO DE MARKETING. 

Curso(s): MARKETING. 

Fase: 1ª à 5ª. 

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, 22/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
Fase: 4ª fase em diante 

Empresa/endereço: EC Projetos / Córrego Grande – Florianópolis – SC – 

https://ecprojetos.com 

Horário/carga horário semanal: 20h/semana 

Principais atividades que serão desenvolvidas: 

• Criar estratégia de conteúdo para geração de resultados e envolvimento do 

público-alvo nas Redes sociais; 

• Redigir textos, produzir, selecionar e editar imagens, fotos e vídeos, 

produção das peças para as Redes sociais e Posts em site, acompanhar 

notícias do setor para distribuição de compilados; 

• Produção de materiais comerciais, como portfolio e apresentações para 

clientes; 

• Finalização de apresentações e relatórios técnicos, com formatação de 

acordo com a identidade visual da empresa. 

Requisitos: Experiência com criação de conteúdo para redes sociais; Formação superior 

cursando na área (Marketing, Publicidade e propaganda, Comunicação ou áreas afins); 

Experiência com ferramentas de edição de imagem; 

Valor da bolsa: R$: 900,00 

Benefícios: R$ 100,00 em dinheiro 

Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o e-mail: 

contato@ecprojetos.com.br 

 

 

Florianópolis, 22/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 
 

94128-FLN / ESTÁGIO - MARKETING / COMUNICAÇÃO SOCIAL / PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 

Fase: 2ª à 5ª 

Local: JURERE - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 1.000,00 

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

R$ 175,20 Mensal. 

Atividades: Auxiliar na hora de assessorar atividades de endomarketing; Auxiliar na hora 

de assessorar relacionamento com clientes; Auxiliar na hora de assessorar campanhas 

de marketing; Apoiar na administração mídia digital; Dar apoio na administrar de recursos 

materiais (materiais de divulgações); Auxiliar na preparação de relatórios, formulários e 

planilhas; Auxiliar na hora de assessorar ações realizadas. 

 

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, 22/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


