
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
Estamos com uma oportunidade em aberto para Estágio na Área de Marketing para 

Florianópolis - SC. 
 

Para essa posição seus principais desafios serão: 
 

• Auxiliar na operacionalização das estratégias de marketing digital por meio do 
software RD Station; 

• Gestão de redes sociais (LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram e YouTube), 
gerir calendários de publicações e community management; 

• Planejar, criar e gerir campanhas de Google Ads, Facebook Ads e Linkedin Ads; 
• Criar tagueamento de URLs para campanhas; 

• Auxiliar na qualificação de leads e interface com a área de Inside Sales; 
• Auxiliar na gestão de eventos online e offline em nível global; 

• Edição básica de vídeos; 
• Criação de relatórios recorrentes dos eventos online e offline; 

 
Requisitos Exigidos: 

 
• Cursar Administração Empresarial, Marketing ou Publicidade (da 2º a 7º fase); 

• Alto grau de organização e comprometimento; 
• Capacidade de lidar com problemas e adaptar-se a mudanças; 
• Domínio das ferramentas Office (Word, Excel e Power Point); 

• Conhecimentos do Fundamentos de Inbound Marketing; 
• Facilidade de comunicação clara e objetiva. 

 
Requisitos Desejáveis: 

 
• Conhecimentos em marketing digital; 

• Saber criar e gerenciar campanha nas plataformas Google Ads, Linkedin Ads e 
Facebook Ads; 

• Conhecimentos no idioma Espanhol; 
• Familiaridade com a plataforma RD Station. 

Benefícios: 
 

Nossa bolsa de estágio para 30 horas semanais é no valor de R$ 1.017,60 mensais, mais 
pacote de benefícios, que contempla: 
• Vale refeição de R$ 29,00 por dia útil. 

• Vale alimentação ou combustível de R$ 336,00 mensais. 
• Vale transporte (de acordo com deslocamento casa-trabalho e vice-versa). 



• Programa de Idiomas (Inglês ou Espanhol), com subsídio de R$ 130,00 mensais. 
 

 
Inscrição e mais informações: https://esss.gupy.io/jobs/1115131 
 
 

 

 

 

Florianópolis, 25/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 

Para inscrição: 

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

"Faça parte dessa equipe". 

Realizar seu cadastro (currículo) no site: "+ Novo Currículo" 

Após preencher as informações de cadastro, é necessário candidatar-se para vaga de 

interesse, para isso, clique na aba oportunidades > clique na vaga (ex: 12691). 

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

 

 

Florianópolis, 25/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
94072-FLN / ESTÁGIO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA, MARKETING 

Fase: 1ª à 9ª Local: Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro - Florianópolis 

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 1.282,47  

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxilio Transporte fornecido pela empresa integralmente. 

Habilidades: PowerPoint (Básico), Internet (Básico), Excel (Básico), Comunicação 

(Básico), Multimídia (Básico), Tratamento de Imagens (Básico), Produção (Básico), Mídia 

(Básico)  

Atividades: Auxiliar nas atividades relacionadas a área de criação utilizando os programas 

Corel Draw e Photoshop e entre outros; Auxiliar no desenvolvimento de peças 

publicitárias (cartazes, folders, front lights, outdoors, banners); Auxiliar na diagramação de 

conteúdos; Auxiliar a desenvolver e-mail marketing/newsletters para divulgação de 

eventos; Auxiliar na manutenção do site do CRC/SC pelo sistema gestor de conteúdo; 

Auxiliar a confeccionar relatórios das campanhas dos eventos; 

 

 

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, 25/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
94128-FLN / ESTÁGIO - MARKETING / COMUNICAÇÃO SOCIAL / PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 

Fase: 3ª à 6ª  

Local: JURERE - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 1.000,00  

Benefícios: Auxílio Alimentação - R$ 200,00 Mensal. Vale Transporte - R$ 175,20 Mensal. 

Atividades: Auxiliar na hora de assessorar atividades de endomarketing; Auxiliar na hora 

de assessorar relacionamento com clientes; Auxiliar na hora de assessorar campanhas 

de marketing; Apoiar na administração mídia digital; Dar apoio na administrar de recursos 

materiais (materiais de divulgações); Auxiliar na preparação de relatórios, formulários e 

planilhas; Auxiliar na hora de assessorar 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, 25/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


