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Analista de atendimento Jr.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:

● Responsável por relacionamento e SAC 2.0;
● Responder dúvidas e demandas dos clientes em todos os canais de 

comunicação (redes sociais e emails);
● Focar em oferecer uma experiência positiva para todos os clientes;
● Trazer ideias de melhoria a partir das interações;
● Elaborar propostas de melhoria baseadas nos feedbacks recebidos dos clientes.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES:

● Português impecável;
● Graduação completa ou cursando: Marketing, Publicidade e Propaganda, 

Relações Públicas, Jornalismo, Administração e áreas correlatas;
● Conhecimentos em atendimento e técnicas de comunicação
● Ser organizado(a) e conseguir trabalhar tanto em equipe quanto de forma 

independente;
● Conhecimentos sobre linguagem persuasiva;
● Estar sempre atualizado(a) com as principais tendências do serviço de 

experiência do cliente.

SERÃO DIFERENCIAIS:

● Cursos livres, ou formais na área de 
Marketing Digital;

● Conhecimento da plataforma Zendesk;
● Inglês;
● Experiência na área de Ensino A Distância.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

● Contrato efetivo (CLT)
● Remuneração variável
● VT e VR
● Horário: segunda a sexta, das 9h. às 18h.
● Estamos na região da Berriini

Interessados devem se inscrever no link: https://medway.gupy.io/jobs/203212

https://medway.gupy.io/jobs/203212


Analista de atendimento Sênior.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:
● Responsável por relacionamento e SAC 2.0;
● Responder dúvidas e demandas dos clientes em todos os canais de comunicação 

(redes sociais e emails);
● Responsável pelos KPIs de atendimento;
● Geração e apresentação de relatórios;
● Desenvolver ações de melhoria;
● Oferecer uma experiência positiva para todos os clientes;
● Trazer ideias de melhoria a partir das interações;
● Elaborar propostas de melhoria baseadas nos feedbacks recebidos dos clientes.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES:
● Português impecável;
● Graduação completa nos cursos de Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações 

Públicas, Jornalismo, Administração e áreas correlatas;
● Experiência em atendimento ao cliente em diferentes canais;
● Domínio analítico de relatórios, KPIs de atendimento;
● Conhecimento avançado em Zendesk;
● Excel avançado;
● Ser organizado(a) e conseguir trabalhar tanto em equipe quanto de forma independente;
● Conhecimentos sobre linguagem persuasiva e técnicas de comunicação.
● Estar sempre atualizado(a) com as principais tendências do serviço de experiência do 

cliente

SERÃO DIFERENCIAIS:
● Cursos livres, ou formais na área de 

Marketing Digital;
● Conhecimento da plataforma Zendesk;
● Inglês;
● Experiência na área de Ensino A Distância.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
● Contrato efetivo (CLT)
● Remuneração variável
● VT e VR
● Horário: segunda a sexta, das 9h. às 18h.
● Estamos na região da Berrini

Interessados devem se inscrever no link: https://medway.gupy.io/jobs/204377



Desenvolvedor Front-End Pleno

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:

● Responsável por desenvolvimento Front End de 
produtos e serviços digitais

● Trazer ações de melhoria
● Apoio ao time de tech

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES:

● PHP;
● HTML5;
● CSS3;
● JAVASCRIPT
● Experiência GIT;
● Experiência em desenvolvimento com times ágeis.

SERÃO DIFERENCIAIS:
● React JS;
● Node JS;
● UI;
● UX;
● Experiências
● CSS 3 (3 anos de experiência);
● HTML 5 e JS (3 anos de experiência);
● TypeScript;
● SASS;
● Frameworks responsivos (ex: Bootstrap);
● Concepção colaborativa de produtos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
● Contrato JT
● Remuneração variável
● Horário: segunda a sexta, das 9h. às 18h.
● Estamos na região da Berrini

Interessados devem se inscrever no link: https://medway.gupy.io/jobs/205718 



Estágio em finanças.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:

● Suporte nas rotinas financeiras (fluxo de caixa, pagamentos, reembolsos);
● Lançamentos diários de NFs no Conta Azul;
● Suporte operacional em rotinas administrativas jurídicas;
● interface com fornecedores e parceiros de negócios.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES:

● Estudando Finanças, Contabilidade, Economia, Administração ou correlatas;
● Formação prevista entre dez/2020 e dez/2021;
● Habilidades com números, planilhas e análise de dados;
● Conhecimento do pacote office com ênfase em Excel;
● Deverá possuir um perfil focado, responsável, com habilidade de comunicar-se 

de forma assertiva e bom relacionamento interpessoal;
● Inglês será um diferencial.

SERÃO DIFERENCIAIS:
● Cursos livres, ou formais na área de 

Marketing Digital;
● Conhecimento da plataforma Zendesk;
● Inglês;
● Experiência na área de Ensino A Distância.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
● Bolsa Auxílio;
● VT e VR
● Horário: a combinar
● Estamos na região da Berrini

Interessados devem se inscrever no link: https://medway.gupy.io/jobs/205845



Estágio em Marketing - Performance e mídias pagas

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES:

● Métricas financeiras relacionadas ao investimento em mídias pagas: ROI (retorno 
sobre investimento), CPL (custo por lead), CPV (custo por venda), CAC (custo de 
aquisição de clientes)

● Relação dos investimentos com o modelo financeiro e de negócios da empresa
● Gerenciamento de orçamento de anúncios / despesas da área de marketing

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES:

● Formação em: Todas as engenharias
● Previsão de formatura: Dezembro 2021 
● Excel Intermediário
● Inglês (diferencial)
● Perfil analitico, pró-ativo, mão na massa e empreendedor  

SERÃO DIFERENCIAIS:
● Inglês
● cursos livres de marketing

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
● Bolsa Auxílio;
● VT e VR
● Horário: a combinar
● Estamos na região da Berrini - no 

momento em home office


