
VAGA BOLSISTA - Design Gráfico ou Marketing
Buscamos alguém disciplinado, proativo, dinâmico, empático, sem preconceitos, que esteja disposto a

entender, ajudar e acompanhar nossos clientes. Alguém capaz de criar e transformar ideias em
resultados, buscando sempre a evolução e crescimento do negócio. Que seja capaz de refletir os

valores da AHOY!
 

O seu dia na AHOY! será:
• Elaborar peças e campanhas gráficas para redes sociais;

• Trabalhar em conjunto com o Analista de Marketing;
• Desenvolver Layouts e peças publicitárias e promocionais;

• Auxiliar em campanhas e ações de divulgação.
 

Buscamos no colaborador:
• Dedicação, experiência para agregar a equipe;

• Organização, para gerenciar as demandas;
• Goste de trabalhar com arte, design

• Boa comunicação, na escrita e dialogada;
• Boa recepção de feedbacks, sejam positivos, negativos ou construtivos;

• Goste de tecnologia e busque ferramentas e/ou processos que possam gerar resultados;
• Seja persistente em alcançar resultados e não desista nos primeiros obstáculos;

• Deve saber trabalhar em equipe.
 

Você precisa:
• Estar cursando faculdade em design, marketing, publicidade e propaganda ou afins;

• Familiaridade com Corel/Ilustrator/Canva;
• Ter facilidade de deslocamento para a ACATE do Sapiens Parque;

• Apresentar portfólio.
 

Os Benefícios que a AHOY! oferece ao Colaborador:
• Open Café, porque é lei em startup;

• Trabalhar dentro da ACATE, o centro de tecnologia e inovação de SC;
• Local de descanso, para dar aquela respirada né?? =)

 
• Bolsa de estágio no valor de R$800,00

• Segunda à Sexta: 20h/semanais (presencial – flexível matutino ou vespertino)
Mande um e-mail com o seu currículo para: contato@ahoyapp.com.br
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105018-FLN / ESTÁGIO - PRÉ VENDAS, INSIDE SALES, ÁREA
COMERCIAL 
 Fase: 1ª à 8ª 

Local: SACO GRANDE - Florianópolis
 Carga horária: 30H

 Valor da bolsa R$: 1.000,00 
Benefícios: VT + VR: R$ 300,00 Estágio em formato Híbrido

(Presencial + Home Office) 
Atividades: Auxiliar no contato com clientes (Inbound e

Outbound); Auxiliar no atendimento de pedidos que chegam
por telefone, site ou e-mail; Auxiliar na realização de pesquisa

de leads para prospecção ativa; Auxiliar no contato com
clientes via telefone, WhatsApp e e-mail; Auxiliar no

agendamento de reuniões para os vendedores; Auxiliar na
gestão do CRM (Pipedrive) e das 

Atividades. 
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
 



105100-FLN / ESTÁGIO PUBLICIDADE E PROPAGANDA,
MARKETING,JORNALISMO, COMUNICAÇÃO 

 
Fase: 2ª à 4ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 
Carga horária: 30H

 Valor da bolsa R$: 1.100,00 
Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte,

Seguro pelo IEL 
Atividades: Auxiliar na criação conteúdo para publicação no

Portal Interno e site; Auxiliar na copywriting de peças
promocionais e conteúdos internos; Dar apoio na

conferência, organização e armazenamento correto de
materiais promocionais em estoque; Auxiliar a monitorar e
organizar envio de materiais aos Postos de Atendimento;
Dar apoio na publicação de conteúdos nas 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
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Bolsa Auxílio de R$ 1575,00 por mês,
Vale Refeição R$ 25,00/dia; Auxílio Transporte.
Auxílio home office de R$ 88,00 por mês.

nube.com.br

Anote o código 210169 e 
ligue para (11) 3514-9300.

Escaneio o
QR code!

VAGA DE ESTÁGIO!

Benefícios

Segunda a Sexta, 10h ás 17h30;
1h30 de intervalo;
Home office.

Horário e Local

Gestão Comercial; Marketing; 
Comunicação Social;
Administração de Empresas;
Publicidade e Propaganda.

Cursos
Conclusão: No 1°semestre de 
2024 até o 1°semestre de 2026;
O estágio será totalmente em 
home office, sendo imprescrindível 
possuir computador ou notebook 
e acesso à internet.

Requisitos


