
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

97097-FLN / ESTÁGIO -COMUNICAÇÃO  

Curso(s): Artes, Design, Artes Visuais, Marketing, Comunicação Social, Jornalismo, 

Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Fotografia.  

Fase: 1ª à 8ª  

Local: Estreito - Florianópolis  

Carga horária: 20h  

Valor da bolsa R$: 860,32 Benefícios: Auxílio Transporte- Valor integral fornecido pela 

concedente.  

Atividades: Auxiliar e realizar atividades de comunicação/marketing; Auxiliar na hora de 

atuar de forma ativa na criação de conteúdos voltados para canais de comunicação 

interna e externa; Auxiliar no planejamento, criação de conteúdo para mídias sociais e 

site; Auxiliar na prestação de assessoria, apoio na organização de eventos; Auxiliar na 

produção de conteúdo em diversos formatos (texto, imagens, fotos, vídeos); Auxiliar no 

monitoramento das redes sociais.  

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, 09/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

97096-FLN / ESTÁGIO - DESIGN GRÁFICO/ANIMAÇÃO 

Curso(s): Animação, Marketing, Comunicação Social, Cinema e Vídeo, Mídia Eletrônica, 

Mídias Digitais, Design Gráfico. 

Fase: 1ª à 8ª 

Local: Estreito - Florianópolis 

Carga horária: 20h 

Valor da bolsa R$: 860,32 

Benefícios: Auxílio Transporte- Valor integral fornecido pela concedente. Atividades: 

Auxiliar na realização e edição de vídeos para redes sociais, Youtube e outros formatos; 

Auxiliar na animação de vinhetas; Auxiliar na elaboração e diagramação de layouts e 

peças gráficas. 

 

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, 09/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM PRODUÇÃO 
MULTIMIDIA/MARKETING 

 
 

ATIVIDADES 
Aplicar o processo de Design e utilizar estrategicamente suas ferramentas para alcançar o objetivo de 

cada projeto; 
Contribuir para o desenvolvimento de pesquisas; 

Realizar pesquisas em meios documentais disponíveis para análise de mercados e tendências de 
setores; 

Criar infográficos organizados de acordo com uma lógica de arquitetura da informação; 
Criar apresentações visuais; 

Diagramar ebooks; 
Criar materiais gráficos para uso em workshops; 
Apoiar a facilitação de oficinas junto aos clientes; 

Redigir relatórios e documentar ferramentas desenvolvidas durante oficinas; 
Contribuir para o planejamento e construção de protótipos. 

 
PRÉ-REQUISITOS 
Cursando Design; 

Familiaridade com processos de pesquisas com usuários e clientes; 
Boa habilidade de comunicação interpessoal; 

Facilidade de trabalho em equipe; 
Habilidades gráficas; 

Responsabilidade, organização e comprometimento com prazos; 
Conhecimento intermediário no pacote Adobe: Illustrator, InDesign e Photoshop. 

 
QUALIDADES DESEJÁVEIS 

Conhecimento básico em Design Thinking e Design de Serviço; 
Gostar de surpreender nas entregas, senso estético apurado e criatividade; 

Pensamento crítico desenvolvido e coragem para questionar. 
 

OBJETIVO DO CARGO 
Contribuir no desenvolvimento de projetos de Design de Serviço junto ao seu grupo de trabalho. 

 
LOCAL DE TRABALHO: Remoto. 

CARGA HORÁRIA: 30 horas/semana. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.000,00. 

 
LINK PARA INSCRÇÃO: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFFtG_KPRq8GEW74scGZtoWyGOuWimmV6sS3dxFw7qz
R_iAw/viewform 

 

Florianópolis, 09/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


