
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/MARKETING 

 
 
 

Curso: Administração, Marketing 

Fase: A partir da 2ª 

Empresa/endereço: Rioja Alta Vinhos – Servidão Lage de Pedra, nº 73 – Loja 15 - 

Itacorubi 

Horário/carga horário semanal: 30h semanais – 13h as 18h 

Principais atividades que serão desenvolvidas: Empresa atuante na área de vinhos 

finos. 

Auxiliar em processos financeiros; Auxiliar na elaboração de planilhas, controle de 

vendas; Auxiliar no atendimento ao público; auxiliar no pós-venda junto à clientes. 

Valor da bolsa R$: 800,00 

Benefícios: Vale Transporte - R$ 100,00 

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

contato@riojaalta.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 17/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

95975-FLN / ESTÁGIO - MARKETING 

Fase: 4ª à 7ª 

Local: CAPOEIRAS - Florianópolis 

Carga horária: 20H 

Valor da bolsa R$: 500,00 

Benefícios: Auxilio Transporte R$ 100,00 Mensal. 

Atividades: Auxiliar na elaboração de planos de MKT; Auxiliar na prospecção de novos 

clientes; Auxiliar na realização de pós vendas, Briefing de ações e eventos e nos estudos 

da concorrência; Dar Apoio a gestão e interface com clientes e nas pesquisas de 

mercado; Dar apoio na assessoria nas definições estratégicas e indicar métodos de 

comunicação. 

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, 17/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

95975-FLN / ESTÁGIO - MARKETING 

Fase: 4ª à 5ª 

Local: CAPOEIRAS - Florianópolis 

Carga horária: 20H 

Valor da bolsa R$: 800,00 

Benefícios: Auxilio Transporte R$ 100,00 Mensal. 

Atividades: Auxiliar na elaboração de planos de MKT; Auxiliar na prospecção de novos 

clientes; Auxiliar na realização de pós vendas, Briefing de ações e eventos e nos estudos 

da concorrência; Dar Apoio a gestão e interface com clientes e nas pesquisas de 

mercado; Dar apoio na assessoria nas definições estratégicas e indicar métodos de 

comunicação. 

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, 17/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING/PSICOLOGIA 

 
 
 

96254-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, PSICOLOGIA, MARKETING 

Fase: 7ª à 8ª 

Local: SACO GRANDE - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 1.000,00 

Benefícios: Auxílio Transporte, Até R0,00/Mês para desenvolvimento pessoal em 

plataformas parcerias.  

Atividades: Dar apoio na realizaçao de Onboarding e Follow On de novos clientes na 

Plataforma Éleme; Auxiliar no entendimento das necessidades do cliente para que ele 

tenha sucesso no uso de nossa tecnologia e nos objetivos estabelecidos na venda; 

Auxiliar na atualização do PMP do cliente em dia. 

 

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, 17/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


