
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE MARKETING HIBRIDO 

Bolsa Auxílio: R$750,00 

Benefícios: 

• Auxílio Internet R$100,00; 
• Auxílio transporte a combinar quando for para a empresa; 

• Refeição no local, quando for para a empresa. 
Bolsa Auxílio: 11h00 - 18h00 (1 hora de almoço) - Terça a Sábado 

Local: Saco dos Limões - Florianópolis 

Horas de meio período: 30 por semana 

Tipo de vaga: Meio Período, Estágio 

Salário: R$750,00 por mês 

CURRICULOS: renata.bellan@estagiando.org.br 
Tel contato: 13 997889732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 01/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

96425-FLN / ESTÁGIO - JORNALISMO / PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Fase: 7ª à 9ª 

Local: ESTREITO - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 800,00 Benefícios: Auxilio Transporte - R$ 100,00 Mensal. 

Atividades: - Auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos das redes sociais de nossos 

clientes - Auxiliar na alimentação de conteúdos para blogs e programações dos materiais. 

- Auxiliar na otimização de textos para SEO - Dar apoio na produção de conteúdo de 

relevância para audiências juntamente com designers; 

 

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, 01/12/2021 

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, 01/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 
 

VAGA DE ESTÁGIO RAMO DA EMPRESA - Tecnologia da Informação. 

ATIVIDADES - Elaborar propostas comerciais; - Acompanhar a carteira de clientes; - 

Desenvolver e apresentar novos projetos; - Emitir relatórios através do sistema CRM. 

REQUISITOS - Desejável conhecimento no pacote Office; - Concluir o curso entre o 

1°semestre de 2022 até o 1°semestre de 2026; 

- O estágio será realizado em home office durante o período de pandemia,sendo 

necessário possuir equipamento (computador ou notebook) e acesso à internet. 

BENEFÍCIOS - Bolsa Auxílio de R$ 600,00; - Auxílio Transporte; - Ajuda de Custo. 

HORÁRIO E LOCAL DO ESTÁGIO De segunda a sexta-feira,sendo 4h diárias a 

combinar. Agronômica - Florianópolis. 

 

 

Anote o código 134413 e ligue para (48) 3004-6290 ou acesse: 

https://www.nube.com.br/detalhes-vaga/134413/vaga-de-estagio-em-comercial-

florianopolis-sc-bolsa-de-600-mais-beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 01/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING/ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 
Mas afinal, como se inscrever nas vagas? 

 
1) Acessar a página de carreiras (link): https://www.intelbras.com/pt-br/carreiras e clicar: "Faça parte 

dessa equipe" 
2) Realizar seu cadastro (currículo) no site: "+ Novo Currículo". 

3) Após preencher as informações de cadastro, é necessário candidatar-se para vaga de interesse, para 
isso, clique na aba oportunidades > clique na vaga (ex: 13422). 

4) Por fim, clique em "Candidatar-se" e pronto! 
 

Florianópolis, 01/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


