
5 VAGAS DE ESTAGIO   E/OU  EMPREGO DE PUBLICIDADE 
  
  
1-TOPDEALS 
 

✔ Analista de E-Commerce | Pós-Venda com Foco em Marketplace 

✔ Atuará em São Paulo / SP 

Essencial:  
- Excelente redação e domínio da língua portuguesa;  
- Capacidade de síntese textual;  
- Excel 

Desejável: 
- Ter trabalhado com portais das lojas de marketplaces; 
- Experiência com atendimento ao cliente; 
- Ter trabalhado com o universo de e-commerce 

Se interessou? Então corra e manda um e-mail pra gente no VAGAS@TOPDEALS.COM.BR com o 
assunto ANALISTA E-COMMERCE e venha fazer parte da nossa equipe!  
  
  
2-W2T - Vaga Designer (São Paulo) 

Estamos procurando designer para desenvolver projetos de layout web, materiais para redes sociais e 
branding. A W2T é uma agência com dois anos de mercado com foco em planejamento de marketing. 

Exigências: Adobe Photoshop, Illustrator e Indesign. 

Modelo de contratação PJ | Remuneração entre R$ 2.500,00 e R$ 3.000,00 | Local de trabalho próximo ao 
metrô Vila Mariana. 

Interessados enviar currículo, pretensão salarial e link do portfólio para leandro@wdoist.com 

3- PUBLICIS: http://jobs.kenoby.com/vagaspublicisbrasil#.WNv2UD-bYU4.facebook 

4- KZONOBEL: http://www.ciadetalentos.com.br/estagioakzonobel/ 

5- A NPPE , empresa focado em cosmético, (www.nppehaircare.com.br) está contratando assistente de 
MKT. 

Atribuições: coordenar a criação e produção, material de propaganda e divulgação, desenvolvendo a ideia, 
apresentando à área de criação e propaganda e, providenciando a sua distribuição, planejar, executar e 
criar as estratégias de marketing da empresa, prover a diretoria da empresa com informações estratégicas 
de mercado, estabelecer, prospectar novos negócios e manter o relacionamento com parceiros já 
existentes, trabalhar direto com a equipe de criação e área comercial para realizar e desenvolver novos 
projetos, realizar análises referentes às atividades de marketing, envolvendo campanhas promocionais e 
publicitárias, lançamento de produtos, participações em feiras e exposições, eventos promocionais e 
institucionais e outros. 
Interessados e maiores informações mandar o cv para  
atendimento@nppe.com.br 
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