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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM
MARKETING/ADMINISTRAÇÃO

A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

Atender e anfitriar presencialmente os membros (atuais e novos!);
Organização de eventos entre a comunidade (híbridos, presenciais e remotos);
Cuidado com espaço físico (contato com fornecedores, acompanhamento dos
serviços...) e garantia do cumprimento de protocolos com relação à Covid-19;

Auxiliar nos processos comerciais, realizando contato com clientes,
acompanhando o funil de vendas e ajudando na estratégia comercial;

Comunicação com a comunidade através de redes sociais, canais internos e
ferramentas de marketing digital; 

Realizar conexões entre os membros e auxiliar no onboarding de novos
integrantes da comunidade;

ESTÁGIO EM COMUNIDADE PRIMAVERA
Impact Hub Floripa

Você trabalhará presencialmente na unidade Primavera, localizada na SC 401, no
passeio Primaver

A pessoa estagiária terá suporte de um time incrível e atuará em todas as atividades
que envolvem a experiência de uma comunidade vibrante e sua expansão.

 
Você aprenderá e viverá a metodologia de gestão de comunidades que o Impact

Hub implementa de maneira singular. 

 
O estágio será vespertino, realizado presencialmente na unidade Primavera;

 A carga horária é de 30h semanais (6h diárias) com possibilidade de atuação no
período matutino e vespertino;

 O contrato tem duração de 1 ano, com possibilidade de renovação
 

INSCRIÇÃO: https://conteudos.impacthubfloripa.com.br/talentos-estagio-em-
comunidade-primavera-fev-22
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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM
MARKETING

A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

99029-FLN / ESTÁGIO - MARKETING 
Fase: 3ª à 7ª 

Local: BALNEARIO - Florianópolis 
Carga horária: 20h 

Valor da bolsa R$: 600,00 
Benefícios: Auxílio Transporte Habilidades: Internet (Médio),

Criação (Avançado), Mídia (Médio), Artes Gráficas (Médio),
Tratamento de Imagens (Médio), Comunicação Visual

(Avançado), Marketing (Avançado) 
Atividades: Auxiliar na produção de conteúdo para as redes

sociais Auxiliar na produção de artes de divulgação,
lançamento, promoção, Auxiliar na elaboração e

manutenção de dados no catálogo de produtos. Auxiliar o
diretor nas atividades que envolver o departamento

comercial. 
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
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OPORTUNIDADE DE TRABALHO EM
MARKETING

A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO


