
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 
 
 

Estágio Design 
Código da Vaga: 2137567 
Cidade: Florianópolis, SC 

Descrição 
Se você é apaixonado por design, gosta de desafios e quer atuar na área de Marketing 

Digital, que tal dar uma olhada nessa vaga? 
Você fará parte do time de Marketing e Comercial da PariPassu e poderá trazer novas 
ideias e propor os melhores formatos de comunicação para conteúdos disponibilizados 

para toda a cadeia agroalimentar. 
Quer fazer parte de uma das empresas da Genesis Group, com Certificado de Melhores 

Empresas Para Trabalhar (GPTW)? Dá só uma olhada: 
 

Atividades desse cargo: 
• Boa capacidade de abstração e síntese de ideias complexas em recursos visuais e 

apresentações; 
• Análise de mercado e busca por referências e insights; 

• Identificar oportunidades de criação de conteúdos compartilháveis e de qualidade; 
• Conceber, planejar, esboçar, pesquisar e criar campanhas para mídias sociais, e-

mails, conteúdos ricos, fluxos de nutrição e projetos gráficos para o meio digital e 
offline; 

• Otimização e acompanhamento de resultados; 
• Foco e grande capacidade de execução; 

• Resolução de problemas; 
• Autogestão, com apoio da liderança direta; 

• Atenção a detalhes e capacidade de cumprir prazos. 
•  

O que é necessário para ingressar conosco (requisitos): 
• Graduação em andamento em Design ou em cursos relacionados à área; 

• Conhecimento em Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign; 
• Trabalhar em equipe; 

• Dinamismo e criatividade; 
• Ser movido por desafios; 
• Ser apaixonado por dados. 

O que pode ser um diferencial (não obrigatório): 
 

• Experiência na área de Marketing Digital; 
• Conhecer ferramentas de automação de marketing e CRM (RD Station/HubSpot); 

• Ter experiência com gravações e edições de vídeos; 



• Capacidade de conciliar capacidade analítica com criatividade e orientação a dados 
para tomada de decisão; 

• Nível básico de Inglês e Espanhol. 
•  

O que você vai aprender: 
• Marketing digital; 

• Estratégias de marketing e vendas; 
• Fórmula de lançamento; 

• Planejamento e produção de conteúdo. 
 

Benefícios: 
• Horário flexível (trabalhamos de segunda a sexta); 

• Vale refeição ou alimentação; 
• Vale transporte; 

• Plano de Desenvolvimento Estágio: aumento de Bolsa e possibilidade de contratação; 
• Trabalhar em uma empresa GPTW; 

• Ambiente inovador que proporciona crescimento, com profissionais incríveis e de 
aprendizado constante; 

• A oportunidade de fazer parte de uma empresa de alto impacto que afeta 
positivamente toda a cadeia agroalimentar; 

• Fazer parte de um time horizontal e transparente, que não apenas valoriza suas 
ideias, mas também espera que você faça parte da construção da empresa; 

• Ajudar a desenvolver e construir uma cultura de autonomia e união, conectando 
pessoas a um único propósito: organizar as informações da cadeia global de alimentos 

para torná-las acessíveis e úteis. 
 

Inscrição: https://paripassu.enlizt.me/vagas/27087420-42fc-11ec-84d8-
2db111dcaa5b/candidatar?n=Est%C3%A1gio+Design&utm_source=app_share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 08/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 
 

95630-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO / MARKETING 

Curso(s): Administração, Administração de Gestão Empresarial, Marketing, Marketing 

Digital.  

Fase: 3ª à 6ª  

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 650,00 Benefícios: Auxílio Transporte - Valor integral fornecido pela 

concedente. 

Atividades: Auxiliar no marketing de mídias sociais e anúncios. 

 

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, 08/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


