
A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

OPORTUNIDADE DE TRABALHO EM
MÍDIAS SOCIAIS

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)

Responsabilidades: • Gerenciar as Mídias Sociais das Lojas do Grupo. • Tirar
fotos dos looks para exposição nas Redes Sociais. • Gravar e editar vídeos. •

Preparar os posts para publicação nas Redes Sociais. • Alimentar
diariamente as redes sociais com conteúdos no feed de notícias e Reels. •

Acompanhar resultados do Google Analytics. • Otimização da performance
nos canais de divulgação. • Realizar atendimentos online através do

Instagram e Whatsapp. • Prestar suporte à Diretoria da empresa. • Quando
necessário, fazer o recebimento da venda e fechamento do caixa.

 
 Competências Desejadas: ✓ Respeito. ✓ Ter iniciativa, dedicação e

proatividade. ✓ Ter criatividade e inovação para desenvolver o trabalho. ✓
Gostar de acompanhar tendências de moda, design e coloração. ✓ Divulgar e
tornar atraente o perfil das Lojas. ✓ Assiduidade e comprometimento com o
trabalho. ✓ Ser observador(a) e ter atenção distribuída dentro da loja. ✓ Ter

uma boa escuta ativa. ✓ Habilidade para mediar conflitos. 
Requisitos: - Experiência de 2 anos na função. - Domínio no uso do Instagram,

Whatsapp e apps Canva, CapCut, PixelCut e Design Web. - Técnica de
fotografia, gravação e edição de vídeos. - Ensino médio ou Cursando Ensino

Superior. - Residir na região da Trindade.
 

 O que a empresa oferece: Forma de contratação: CLT Horário de trabalho:
De 2ª à Sáb. Jornada de trabalho: 6h SALÁRIO: R$3.000,00 Benefícios:

Desconto para compra nas lojas do grupo. Vale Transporte. Espaço reservado
para fazer as refeições. Interessado(a)s devem enviar o CV para o email:

cv@c3gi.com.br com o título "ANALISTA DE MÍDIAS SOCIAIS”
 


