
OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM
MARKETING

FACULDADE CESUSC
Rodovia José Carlos Daux (SC 401), 9301- km 10 – Trevo de Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis/SC – 88050-001

Alteração de nomenclatura pela Portaria MEC nº 95, de 30 de janeiro de 2015 (DOU 02.02.2015).
Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.271, de 29/11/2018 (DOU 30/11/2018)

 

A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

101654-FLN / ESTÁGIO - COMUNICAÇÃO 
 

 Fase: 4ª à 6ª 
Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30h 
Valor da bolsa R$: 1.000,00 

Benefícios: Auxílio Transporte. 
Atividades: Dar apoio na criação de conteúdo para os nossos
canais de comunicação (artes e vídeos); Auxiliar atualizar os

conteúdos nas redes sociais; Auxiliar na atualização e
acompanhamento dos canais de comunicação da empresa;
Dar apoio na elaboração de releases; Auxiliar na cobertura

de eventos e reuniões. 
 

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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A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

102589-FLN / ESTÁGIO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA, MARKETING,
JORNALISMO. 

 
Fase: 1ª à 8ª 

Local: CAMPINAS - São José 
Carga horária: 25h 

Valor da bolsa R$: 800,00 
Benefícios: Auxílio Transporte 

Atividades: Auxiliar na produção e correção textual; Auxiliar no
gerenciamento de mídias sociais; Auxiliar no planejamento de

postagem; Auxiliar na interação com audiência; Auxiliar na edição de
pequenos vídeos. 

 
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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A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

O Programa de Estágio da ENGIE Brasil está com vaga aberta na Gerência Inteligência de
Mercado e Marketing da empresa Engie Brasil Energia S.A., para estudantes de curso superior

com disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.
 

Informações da vaga
Principais Atividades:

- Auxiliar no contato com agências e demais fornecedores de marketing;
- Auxiliar no desenvolvimento das ações de marketing digital;

- Auxiliar na criação de conteúdos: pautas, cronogramas, insumos, revisão de peças,
postagens;

- Auxiliar no desenvolvimento do funil de leads;
- Auxiliar na organização de eventos.

 
Competências Desejadas:

- Informática (Business intelligence, planilhas eletrônicas, editor de textos, apresentações,
internet, e-mail);

- Comunicação verbal e escrita clara e objetiva;
- Conhecimento sobre vendas, marketing digital, inbound marketing; e

- Conhecimento sobre tecnologia, tendências, inovação.
 

Critérios:
- Estudantes de Ensino Superior: cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas e/ou Exatas.

 
Processo Seletivo

As etapas do processo seletivo serão realizadas a distância. Nossos contatos serão feitos por e-
mail ou telefone, portanto, verifique diariamente seu e-mail e mantenha seu celular próximo.
Em nosso processo seletivo prezamos pelo respeito às diferenças e a inclusão de todos para

criar um ambiente no qual todos tenham oportunidades iguais para desenvolver seu potencial.
Para saber mais detalhes do programa de estágio ENGIE e conhecer todas as vagas oferecidas

nesta edição, acesse o site do programa em www.engie.com.br/estagio.
Se você se identificou com o perfil da vaga e com a nossa empresa, Vem com a ENGIE!

 
https://jobs.engie.com/jobs/est%C3%A1gio-superior-na-ger%C3%AAncia-intelig%C3%AAncia-

de-mercado-e-marketing-223753
 

http://www.engie.com.br/estagio

