
  

 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO 
CECyber – Centro de Excelência em Segurança Cibernética 

Início: 06/01/2020 

 

Somos uma startup investida por fundos e Family offices, com a missão de prover 

capacitação, serviços e soluções para que organizações e indivíduos estejam preparados 

para lidar com os desafios de segurança cibernética do mundo real. Estamos em início 

de operação, montagem de time, portfólio e desenvolvimento de mercado, com um 

ambicioso objetivo de ser o MAIOR e MELHOR Centro de Referência em Segurança 

Cibernética do Brasil. Somos altamente especializados, agregamos valor aos nossos 

clientes, parceiros e a todo o ecossistema no qual estamos inseridos. 

 

Perfil profissional que desejamos 

Estamos em busca de um(a) estagiário(a) que goste de tecnologia, seja proativo e tenha 

real interesse em aprender sobre o mundo da segurança cibernética e em fazer história 

com a gente. 

 

Atribuições 

Marketing 

 Manter follow-up com agência de Marketing para garantir as entregas; 

 Auxiliar nas demandas recorrentes, como cotações de fornecedores, realização 

de pequenos eventos, gravações de vídeo, acompanhamento das redes sociais e 

dos conteúdos de assessoria; 

 Apoiar na garantia da padronização do uso da marca e mensagens da empresa 

nos canais digitais e físicos; 

 Acompanhar/controlar KPI’s de Marketing, contribuindo também nas 

oportunidades de melhoria dos indicadores; 

 Acompanhar o mercado se segurança cibernética no Brasil e no mundo para 

gerar insumos para as áreas internas. 

Vendas 

 Apoiar e acompanhar o processo de vendas desde a proposta, passando pelo 

contrato até a efetiva entrega do serviço/produto; 

 Atuar com o time de vendas nas oportunidades, dando suporte na construção 

de materiais para os clientes. 

 Auxiliar em demandas administrativas com as áreas jurídica e contábil; 

 Manter lista de contatos completa, segmentada e atualizada; 

 Manter CRM atualizado. 



  

 

 

Pré-requisitos 

 Cursando a partir do 2º ano de Marketing, Comunicação, Administração ou áreas 

correlatas. 

 Ótimos conhecimentos do Pacote Office – Word, Excel e Power Point 

 Inglês avançado 

 Conhecimentos em ferramentas de edição (Illustrator, Photoshop etc.) será um 

diferencial  

 

Benefícios 

 Bolsa-Auxílio: R$ 1.200,00 

 Seguro de Vida 

 Vale-Transporte 

 

Disponibilidade 

 4 horas/dia (20 horas semanais) 

 Local do estágio: Vila Olímpia – São Paulo 

 

Processo seletivo 

Se você se identificou com a vaga, por favor, envie seu currículo para 

fabianacm@cecyber.com com o título “Oportunidade de estágio”. Incluir no corpo do 

e-mail um pequeno texto (até 500 palavras) demonstrando sua opinião sobre a 

importância de preparar os profissionais para lidarem com as ameaças cibernéticas e 

como um vazamento de dados pode impactar as empresas. 
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