
Estágio na área de Market ing  

 
 
ALTITUDE SOFTWARE  

A Altitude é uma empresa de software baseada em Portugal, Espanha e Brasil. A nossa missão é fornecer aos nossos clientes 
um completo software de gestão de contact center, que integra todos os pontos de contatos das organizações, 
proporcionando aos seus clientes finais a melhor experiência possível. Atualmente, fazemos a diferença em centenas de 
organizações, que contam com milhares de agentes e que servem diariamente a milhões de pessoas pelo mundo. Na 
Altitude, fazemos trabalho de investigação, desenvolvimento, vendas e suporte no mercado global. Temos uma equipe 
comprometida e diversificada que compete diariamente com algumas das melhores empresas de tecnologia do mundo! 

 
MISSÃO 

Está na faculdade procurando por uma oportunidade para colocar suas habilidades de design e marketing à prova? 
Então essa é sua vaga! Procuramos alguém que goste de desafios, de aprender coisas novas, multitask, proativo e que 
trabalhe bem em equipe. Sua missão será apoiar e aprender com um time multinacional e multicultural, contribuindo 
com suas habilidades para a estratégia de marketing da segunda maior região da empresa. 

 
O QUE ESTAMOS À PROCURA? 
 

Pré-requisitos: 

➢ Cursando Ensino Superior em Marketing, Publicidade, Design Gráfico ou áreas afins (cursando o 4º período); 
➢ Conhecimentos avançados em Pacote Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign e Premiere), Sistema Operacional 

Windows, Noção de Pacote Office; 
➢ Inglês avançado. Ter espanhol é um diferencial;  
➢ Proativo(a), busca por soluções aos problemas; 
➢ Trabalho em equipe; 
➢ Multi-task e saber trabalhar sob pressão. 

 

Principais atividades:  

➢ Suporte no desenvolvimento de peças online e offline para redes sociais, eventos, identidade da marca, bem como 
criação e alteração de webpages; 

➢ Suporte na edição de vídeos; 
➢ Suporte na elaboração de layout para ebooks, infográficos e materiais de inbound marketing em geral; 
➢ Suporte na produção de apresentações; 
➢ Suporte na adaptação/localização de materiais enviados pela matriz; 
➢ Suporte a eventos;   
➢ Manutenção dos estoques de material promocional (folders, brindes e afins); 
➢ Montagem de kits comerciais para entrega aos gerentes de vendas diretas; 
➢ Arquivamento de notas fiscais, propostas, pagamentos e contratos do departamento. 

 
 
 



 

 
 
Será legal se você também conhecer sobre: 

➢ Inbound Marketing;  
➢ Hubspot (ferramenta de automação de marketing);  
➢ Eventos corporativos; 
➢ Tradução de materiais de inglês para português.  

 
POR QUE DEVE SE JUNTAR A NÓS? 

A Altitude é uma empresa multinacional com uma equipe jovem e criativa inserida num ambiente multicultural e 
colaborativo. Promovemos uma mentalidade de crescimento e uma cultura de aprendizagem continua. Acreditamos 
fortemente que as pessoas são o principal fator do nosso sucesso e como tal, oferecemos um pacote de benefícios 
atrativo aos nossos colaboradores. 

 

ENVIE-NOS SEU CV: 

Caso queira fazer parte de uma empresa multinacional e em constante desenvolvimento, que se preocupa com os seus 
trabalhadores e promove oportunidades de crescimento, envie o seu cv para: 

Tamara.constantino@altitude.com  

Ref: Estágio de Marketing 

 


