
VAGA - Estágio em Upload de Conteúdo  
 
Descrição 
 
Fundado em 2011 por três amigos franceses e apaixonados pelo Brasil, o Zarpo é uma das 
agências de viagens online que mais cresce no país. Com sede no coração de São Paulo, 
na emblemática Avenida Ipiranga, a empresa hoje conta com um time altamente qualificado 
de aproximadamente 90 pessoas, mais de 7 milhões de associados e um extenso portfólio 
de parcerias diretas com fornecedores em todo o mundo.  

Aos associados, sempre o melhor! O Zarpo entrega aos viajantes uma seleção cuidadosa 
dos melhores hotéis e resorts no Brasil e no exterior, além de pacotes que podem ser 
montados sob medida. Tudo isso acompanhado pelos melhores preços do mercado, por um 
atendimento de primeira, da escolha do hotel ao momento do check-out, e por uma revista 
digital com dicas de viagem imperdíveis, o Zarpo Magazine. 

Não vendemos apenas viagens, proporcionamos momentos inesquecíveis! 

O ano de 2020 reserva muitos e empolgantes desafios, por isso procuramos pessoas com 
energia, vontade de fazer a diferença. O Zarpo proporciona grandes perspectivas de 
carreira, desenvolvimento pessoal, e muito aprendizado! 
 
Venha se juntar a nossa tripulação! 
 
Perfil 
❏ Analítico, senso de negócios e hands-on; 
❏ Cursar Publicidade e Propaganda, Marketing ou Turismo até o 6º semestre (com 

disponibilidade para estagiar por 2 anos); 
❏ Conhecimento do pacote Office com nível (mínimo) intermediário de Excel; 
❏ Atenção ao detalhe; 
❏ Dinâmica, proativa e colaborativa. 

 
O que oferecemos: 
❏ Bolsa auxílio de R$ 1.000,00; 
❏ VT, VR; 
❏  Aulas de inglês. 

 
Local 
❏ São Paulo – SP. Av. Ipiranga, nº 104 (próximo ao metrô República) 

 
Contato 
Envie um e-mail conforme as instruções abaixo: 
❏ Título do e-mail: Zarpo | Candidatura para Estágio em Upload de Conteúdo | Nome 

Sobrenome 
❏ No corpo do e-mail, indicar: 

❏ Disponibilidade para início (imediata?); 
❏ Qual distância mora do centro de São Paulo (metrô República)? 
❏ De forma resumida, o por quê de seu interesse pela vaga. 

❏ CV em anexo 
❏ Destinatário: recrutamento@zarpo.com.br 

 


