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A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

99742-FLN / ESTÁGIO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
 

Fase: 4ª à 12ª
 Local: CORREGO GRANDE - Florianópolis 

Carga horária: 30 h
Valor da bolsa R$: 870,00 

Benefícios: Auxílio Transporte, horário flexível, excelente
ambiente de trabalho. Próximo da UFSC e da UDESC. 

Atividades: Dar apoio na escrita de materiais de marketing
digital; Auxiliar com conteúdo para redes sociais; Auxiliar com

conteúdo websites. 
 

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



 
Estamos com a vaga de Estágio em Edição de Vídeo, cujo missão do cargo é auxiliar na

criação de estratégias de vídeos voltadas para o Marketing da Codirect, de acordo com os
valores da empresa, metas estabelecidas ao setor e melhorias constantes.

 
Esta vaga pode ser pra você que esteja cursando ensino superior em Produção Multimídia,

Produção audiovisual, Design, Publicidade e propaganda (ou áreas afins), tem sede de
desenvolvimento, gosta de feedbacks, é proativo, se adapta às diferentes situações e que

desfruta da jornada tanto quanto do resultado final!
 

Se você é apaixonado por criação, produção e edição de vídeos, é ousado, é criativo, é
produtivo e faz acontecer, pode ser que você esteja próximo de encontrar o lugar certo!

 
Estamos procurando alguém que seja incansável por conhecimento técnico e por

desenvolvimento pessoal. Alguém que seja movido por desafios, não importa o tamanho
dele, e que queira fazer parte de um grande time.

 
Aqui na Codirect a parte técnica é importante sim porque o desafio é grande, mas queremos

alguém que acredite nos mesmos valores que nós e cresça conosco.
 

E aí? Topa o desafio?
 

Bolsa: R$800,00 + VT + VA (R$400)
Horário: 09:30h às 16:30h de 2ª a 6ª

Trabalho Híbrido (centro - Florianópolis)
Residir em Florianópolis ou região

 
Atenção: Para se candidatar à vaga de estágio você precisa estar cursando ensino superior!

 
Para mais informações e inscrição, acessar:

https://codirect.solides.jobs/vacancies/168722#vacancyDescription
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