
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
Curso: Marketing/ social media. 

Fase:4ª 

Empresa/endereço: Empresa do ramo de automóveis seminovos AutoBraz Multimarcas, 

travessa calêndula n° 318, bairro ingleses – Florianópolis-SC 

Horário/carga horário semanal:30 horas semanais/6horas por dia de segunda a sexta-

feira. 

Principais atividades que serão desenvolvidas: Atualizar, monitorar e gerar conteúdo 

para a empresa, afim de produzir conteúdos relevantes, que sejam interessantes ao 

público e que gerem engajamento. Planejamento estratégico e análise de resultados, são 

também funções atribuídas ao social media. 

Valor da bolsa R$: 800,00 mensais. 

Benefícios: 150,00 ajuda de custo. 

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

autobrazequipe@gmail.com 

Fone:48 98854-3309 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 27/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

95855-FLN / ESTÁGIO - DESIGN, DESIGN GRÁFICO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Fase: 2ª à 8ª 

Local: Itacorubi - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 600,00 

Benefícios: Auxilio Transporte Integral fornecido pela concedente. 

 

Atividades: Auxiliar na criação de anúncios para mídias sociais; Auxiliar na criação e 

confecção e tratamento de fotos; Auxiliar na criação de layouts; Auxiliar na criação de 

posts para redes sociais.  

 

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, 27/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

95911-FLN / ESTÁGIO - CS / MARKETING (HOME OFFICE) 

 

Fase: 1ª à 5ª 

Local: Cachoeira do Bom Jesus - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 890,00 

Benefícios: Auxílio Transporte 

Atividades: - Auxiliar na estruturação e criação de estratégias para MKT e MKT digital. - 

Auxiliar na estruturação e criação de estratégias de CS para os segmentos B2B e B2C. - 

Auxiliar na criação de artes e artigos e no contato com clientes. 

 

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, 27/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/MARKETING 

 
95794-FLN / AUXILIAR COMERCIAL  

Fase: 1ª à 7ª  

Local: João Paulo - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 1.000,00 

 Habilidades: Excel (Básico), Espanhol (Médio) Atividades: Auxiliar na busca ativa de 

potenciais clientes e leads tanto em nossa base quanto através de pesquisas na internet; 

Auxiliar na organização desta listagem conforme orientação; Apoiar na hora de fazer 

ligações para eventuais clientes e leads; Auxiliar nos registros das informações em nosso 

CRM;  

 

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, 27/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


