
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

96039-FLN / ESTÁGIO - MÍDIAS SOCIAIS 

Fase: 2ª à 8ª 

Local: 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, 03/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
95965-FLN / ESTÁGIO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO (COPYWRITING) 

Fase: 4ª à 5ª 

Local: ITACORUBI - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 820,00  

Benefícios: Auxílio Transporte Startup global em crescimento Bolsa Auxílio Habilidades: 

Inglês (Avançado)  

Atividades: - Auxiliar nas iniciativas de marketing + público-alvo e gerar conceitos e ideias 

claras, alinhadas com o direcionamento estratégico do projeto; - Dar apoio na produção e 

otimização de conteúdos em diferentes formatos e canais (réguas de CRM, LPs, Blog, 

vídeos educacionais e ações de ativação e performance (Facebook/Google ADS); - Apoio 

na criação de gatilhos mentais, CTAs, identificar oportunidades no funil de vendas; - 

Acompanhar news de segmentos de negócio relevantes. 

 

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, 03/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
95931-FLN / ESTÁGIO MARKETING, ADMINISTRAÇÃO  

Fase: 1ª à 5ª  

Local: CIDADE UNIVERSITARIA PEDRA BRANCA - Palhoça  

Carga horária: 30h  

Valor da bolsa R$: 1.000,00  

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte  

Atividades: Auxiliar nas atividades de endomarketing; Auxiliar em campanhas marketing; 

Apoiar na hora de ajudar a administrar mídia digital; Auxiliar na administração de recursos 

materiais (materiais de divulgações) ; Auxiliar na elaboração de formulários e planilhas; 

Auxiliar nas 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, 03/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

95966-FLN / ESTÁGIO EM INTELIGÊNCIA DE MERCADO 

Fase: 4ª à 5ª 

Local: ITACORUBI - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 820,00 

Benefícios: -Auxílio Transporte, Empresa listada na NYSE -Trabalhar com grandes 

empresas -Bolsa Auxílio Habilidades: Inglês (Avançado) 

Atividades: - Auxiliar nas iniciativas de marketing + público-alvo e gerar conceitos e ideias 

claras, alinhadas com o direcionamento estratégico do projeto; - Apoio na produção e 

otimização de conteúdos em diferentes formatos e canais (réguas de CRM, LPs, Blog, 

vídeos educacionais e ações de ativação e performance (Facebook/Google ADS); - Apoio 

na criação de gatilhos mentais, CTAs, identificar oportunidades no funil de vendas; - 

Acompanhar news de segmentos de negócio relevantes. 

 

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, 03/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


