
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/MARKETING 

 
 

VAGA DE ESTÁGIO RAMO DA EMPRESA - Atividades de cobranças e informações 

cadastrais.  

ATIVIDADES - Manter CRM atualizado; - Prestar atendimento a possíveis clientes; - 

Manter relacionamento e fidelização de clientes; - Realizar venda de produtos financeiros 

e produtos relacionados de créditos.  

REQUISITOS - Desejável conhecimento em Excel; - Semestre de estudo do 3° até o 

7°semestre; - Conclusão entre o 2°semestre de 2022 até o 2°semestre de 2025.  

BENEFÍCIOS - Bolsa auxílio 1.200,00 por mês - Auxílio transporte; - Bonificação conforme 

avaliação; - Possibilidade de prorrogação e chances de efetivação.  

HORÁRIO E LOCAL DO ESTÁGIO - De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com 1h de 

intervalo.  

 Campinas - São José.  

Anote o código 224303 e ligue para (12) 3004-6290 ou acesse: 

https://www.nube.com.br/detalhes-vaga/224303/vaga-de-estagio-em-comercial-sao-jose-

sc-bolsa-de-1200-mais-beneficios 

 

 

 

 

Florianópolis, 16/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING 

 
 

96959-FLN / ESTÁGIO - COMUNICAÇÃO INTERNA  

Fase: 4ª à 5ª  

Local: Distrito Industrial - São José  

Carga horária: 30h  

Valor da bolsa R$: 1.100,00  

Benefícios: Auxílio Alimentação /Refeição, Auxílio Transporte  

Atividades: Auxiliar no monitoramento dos nossos canais de comunicação interna; Auxiliar 

na hora de publicar e acompanhar as publicações na nossa rede social corporativa; 

Auxiliar no cuidado dos murais e disparar e-mails para nossos Team Schein Members.  

 

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, 16/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
PRODUÇÃO MULTIMIDIA OU MARKETING 

 
VAGA DE ESTÁGIO Marketing Digital V4 COMPANY – Florianópolis 

Nosso escritório fica no Parque Tecnológico Alfa - módulo 10, 1, SC-401 - João Paulo, 
Florianópolis - SC 

 
Oportunidade de estágio para estudantes universitários de Design Gráfico em unidade da 

V4 Company em Florianópolis. 
 

Buscamos jovens dedicados e com espírito empreendedor que queiram uma 
oportunidade de trabalhar na maior Assessoria de Marketing Digital do país! 

 
As atividades a serem desenvolvidas se referem a atuação em projetos de clientes com 

foco em estratégias de vendas através das principais redes sociais, elaboração de 
criativos para Facebook/Instagram e criação de Landing Pages para campanhas de rede 

de pesquisa do Google. 
 

Vaga para estudantes a partir do 3º semestre. 
 

Necessário ter conhecimentos em edição de imagens. 
 

Diferencial: ter conhecimento em edição de vídeos. 
 

Benefícios da vaga: acesso ao curso “Cientista do Marketing” e possibilidade de 
contratação 

 
Bolsa inicial: 800 reais + 150 reais (transporte) 

Período: 6 horas na parte da tarde (13-19h) 
Modalidade: presencial (negociável no início, assim como o horário) 

 
Interessados encaminhar currículo e portfólio (se tiver) para: 

 
selecaov4marketingdigital@gmail.com 

 

Florianópolis, 16/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 


