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"We are an equal opportunities employer and welcome applications from all suitably qualified 

persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation or age" 
 

Brasil – Estagiário de Marketing 

 

(Local de trabalho: São Paulo – SP) 

 

Sobre nós: 
 

A Faro Energy é uma empresa de investimentos que desenvolve e implementa projetos de energia renovável 

em mais de 15 estados no Brasil. Nossa principal qualidade é utilizar as melhores práticas em execução de 

projetos do ponto de vista técnico, financeiro e legal. Procuramos oferecer os melhores projetos solares aos 

nossos clientes contribuindo desta forma para a geração de energia renovável e redução de emissões de 

carbono. 

 

Sobre a vaga: 
 

O Estagiário de Marketing atuará na diretoria de Novos Negócios e auxiliará principalmente na definição de 

estratégias de divulgação dos serviços/produtos oferecidos pela Faro Energy. As atividades desempenhadas 

terão interface com as demais áreas da empresa: Desenvolvimento Fundiário, Engenharia, Finanças, 

Facilities, Meio Ambiente e com as equipes de implementação e O&M (Operação e Manutenção) das usinas. 

 

Atividades principais: 
 

1. Participação ativa no planejamento de marketing e estratégias de comunicação, executando, 

monitorando e reportando as ações com foco em redes sociais e site da Faro Energy; 

2. Apoiar a execução da produção do conteúdo para todas as plataformas digitais: Briefing, revisão, 

aprovação dos conteúdos a serem divulgados nas redes sociais e site da Faro Energy; 

3. Apoiar a elaboração e execução das campanhas de awareness e performance; 

4. Auxiliar na manutenção e atualização dos sites das empresas da Faro Energy; 

5. Acompanhamento do SAC em redes sociais e site da Faro Energy; 

6. Apoio as diferentes áreas de negócio em divulgações e comunicações; 

7. Auxiliar em atividades de gestão da marca; 

8. Elaboração de relatório de desempenho das ações de Marketing; 

9. Interlocução com assessorias de imprensa e meio de comunicação 

10. Suporte à gestão do e-mail marketing da Faro Energy 

11. Gestão de Conteúdo de redes sociais, artigos e notícias 

12. Auxílio na construção de eventos de marketing e divulgação das conquistas da Faro 

13. Auxílio no mapeamento e presença da Faro Energy nos eventos do setor  
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Requisitos: 
 

• Estar cursando graduação em Marketing, Publicidade, Comunicação, Web Design ou áreas 

correlatas; 

• Excelente comunicação oral e escrita; 

• Conhecimento no Pacote Office; 

• Conhecimento em ferramentas de criação de artes e vídeos. 

 

Diferenciais: 
 

1. Perfil comprometido, flexível e criativo; 

2. Perfil proativo e atento para antecipar as necessidades; 

3. Boa capacidade analítica e de organização; 

4. Inglês avançado/fluente; 

5. Conhecimento em marketing digital; 

6. Interesse por assuntos relacionados à energia solar e sustentabilidade. 

 

Principais oportunidades na Faro Energy: 
 

1. O candidato terá a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e moderno com a 

possibilidade de interação com clientes, fornecedores e com a equipe da Faro Energy global; 

2. Será desenvolvido plano de evolução de carreira e aprendizado para que o profissional possa 

desenvolver e evoluir suas habilidades no mercado de energias renováveis; 

3. O candidato poderá receber treinamento interno nas principais ferramentas utilizadas pela Faro 

Energy para análise e concepção de sistemas solar fotovoltaicos; 

4. A Faro Energy é uma empresa em evolução e sua equipe deverá ser ampliada nos próximos anos. 

Ao fazer parte da equipe Faro Energy neste momento o profissional poderá ter um grande 

diferencial para assumir cargos de decisão em uma empresa inovadora do setor de energias 

renováveis. 

 

Benefícios: 
 

1. Bolsa de Estágio; 

2. Auxílio transporte; 

3. Cartão Benefício (pode ser usado como alimentação e/ou refeição); 

4. Assistência Médica e Odontológica (não há desconto em folha / não há coparticipação); 

5. Seguro de vida (não há desconto em folha / não há coparticipação); 

6. Gympass 

 

Como se candidatar: 
 

Envie seu currículo e o seu portfólio (caso tenha) para o e-mail marketing@faroenergy.com com o assunto 

“Vaga de Estágio Marketing – [Nome Completo]”. 

mailto:marketing@faroenergy.com

