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Vaga de Desenvolvimento de Vendas - CCM Tecnologia 

Aqui na CCM nós acreditamos que a combinação de pessoas e tecnologia 
pode transformar qualquer negócio.  
Nós acreditamos em dados e em sua devida interpretação como elementos 
essenciais para gerar valor.  
Ajudamos empresas dos mais variados segmentos e portes em seus desafios 
de infraestrutura, atuando ao lado de parceiros globais para proporcionar 
segurança, desempenho, disponibilidade e inovação. 

Para que possamos alcançar mais, estamos trabalhando para aumentar nosso 
ativo mais especial: pessoas.  
Procuramos uma pessoa que goste de desafios, que esteja buscando 
crescimento, aprendizado e valorize um ambiente descontraído e saudável. 
Buscamos uma pessoa para atuar na posição de desenvolvimento de vendas, 
que seja capaz de encontrar e qualificar oportunidades para o time de vendas.  
Essa pessoa será uma peça fundamental para “lapidar” listas de contatos em 
oportunidades valiosas para a companhia e, portanto, será responsável por 
analisar, qualificar e desenvolver leads, realizando os contatos iniciais e 
buscando a otimização do funil de marketing. 
 
Gostou? Então venha fazer parte do time. 
 
Responsabilidades. 
Identificar, prospectar e qualificar potenciais clientes, realizando a sondagem 
com o objetivo gerar oportunidades para o time de vendas. Ou seja: 
• Analisar, qualificar e desenvolver os leads gerados pelo time de marketing; 
• Realizar contato (telefônico, e-mail, LinkedIn etc) com os leads ou prospecção 
direta para gerar novas oportunidades; 
• Agendar a passagem das oportunidades para o time de vendas; 
• Realizar reuniões mensais com o time de vendas e marketing para passar e 
coletar percepções sobre leads e trabalhar novas hipóteses de segmentação e 
seleção; 
• Coletar dados e informações relevantes sobre os prospects durante a 
prospecção e cadastrar no CRM; 
• Gerenciar os contatos registrados no CRM e analisar oportunidades junto ao 
time de marketing; 
• Inserir e gerenciar os leads em uma ferramenta de prospecção, sendo 
responsável pela execução dos fluxos de automação para cada tipo de 
prospect; 
• Atuação em projetos de marketing e vendas. 
 
Você vai se dar se bem se: 
• Tiver disciplina e auto-organização para gerenciar bem seu tempo, atividades 
e resultados; 
• Possuir vontade de aprender; 
• For flexível; 
• Se comunicar bem (essencial ser um bom ouvinte); 
• Analisar antes de agir; 
• Buscar o autodesenvolvimento; 



• Gostar ou tiver curiosidade para atuar no setor de tecnologia; 
• Alunos ou graduados – desde Administração, Economia, Publicidade e 
Propaganda, Marketing ou mesmo todos ligados os cursos ligados a 
Tecnologia da Informação (é bem variado mesmo, eu sei =). Ah! E se o seu 
curso não estiver dentro desses parâmetros e mesmo assim você sentir que 
essa posição é pra você, então manda ver!). 
 
Porque você deve vir: 
 
• Remunerações compatíveis com o mercado; 
• VA ou VR + VT; 
• Plano de saúde e odontológico; 
• Plano de cargos e salários devidamente estruturado, documentado e 
acessível para todos. 
• Cultura de desenvolvimento e mentoria; 
• Plano de desenvolvimento individual com metas claras e agenda de encontros 
para feedbacks; 
• Verba anual para treinamentos e certificações; 
• Clima descontraído, flexível e saudável; 
• Localização privilegiada no Office Tower, dentro do Ribeirão Shopping, com 
acesso fácil e linhas de ônibus abundantes para diversos pontos da cidade; 
• Ajuda estacionamento (estacionamento mensal Shopping); 
• Quick massage; 
• Vídeo game; 
• Sala para descanso (vale cochilar, meditar, Yoga, leitura etc) 
• Copas para refeições com microondas, geladeiras, forno elétrico, liquidificador 
e liberdade criativa para você fazer seu lanche. 
 
Saiba mais sobre a CCM: 
 
Conheça a CCM 
https://www.youtube.com/watch?v=inNYMd_o6SI 
 
CCM e Oracle 
https://www.youtube.com/watch?v=O3n9ifbDYhg 
 
CCM Beer Tech 
https://www.youtube.com/watch?v=JMOTkTw1BZs 
 
Currículos podem ser enviados para cgoncalves@ccmtecnologia.com.br com o 

nome da vaga no campo "Assunto" ( Desenvolvimento de Vendas).  

https://www.youtube.com/watch?v=inNYMd_o6SI
https://www.youtube.com/watch?v=O3n9ifbDYhg
https://www.youtube.com/watch?v=JMOTkTw1BZs
mailto:cgoncalves@ccmtecnologia.com.br


 
 
 
 
 
 

 
 
 

EMPRESA: Lojas Americanas 

 

 

LOCAL: Ribeirão Preto - SP 

 

CURSO: Administração, Ciências Contábeis, Economia, 

Engenharia de Produção, Marketing ou Publicidade e 

Propaganda. 

 

PERÍODO: Penúltimo e último período do curso. 

 

HORÁRIO: 30 Horas semanais flexíveis 

 

REQUISITOS: Estudantes dos cursos: Administração, 

Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing ou 

Publicidade e Propaganda. 

 

BOLSA AUXÍLIO: Compatível com o mercado 

 

BENEFÍCIOS: Compatível com o mercado 

 

FORMA DE CONTATO COM E EMPRESA:  

Envio de currículo atualizado para: 

processodiferenciado@cieerj.org.br 

 

Assunto: Estágio Lojas Americanas 
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Oportunidade de Estágio

RAMO DA EMPRESA
- Comércio varejista de materiais de construção em geral.

CURSOS
- Marketing;
- Administração;
- Publicidade e Propaganda.

REQUISITOS
- Cursando do 1° até o 6° Semestre;
- Concluir o curso entre o 2° semestre de 2020 até o 1° semestre de 2024.

BENEFÍCIOS
- Bolsa auxílio no valor de R$ 800,00 por mês;
- Auxílio transporte;
- Restaurante no local;
- Recesso remunerado;
- Possibilidade de prorrogação e efetivação.

HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO
De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com 1h de intervalo e aos
sábado das 8h às 12h com 1h de intervalo.
República - Ribeirão Preto

Anote o código: 183824 e ligue para (16) 3004-6290.



Oportunidade de Estágio

RAMO DA EMPRESA
- Treinamento e desenvolvimento profissional.

CURSOS
- Administração e correlatos;
- Tecnologia em Gestão Financeira.

REQUISITOS
- Excel intermediário;
- Concluir do 1° semestre de 2020 ao 1° semestre de 2023;
- Desejável conhecimento em software de gestão financeira.

BENEFÍCIOS
- Bolsa Auxílio de R$1.100,00;
- Auxílio Refeição;
- Auxílio Transporte;
- Recesso Remunerado;
- Possibilidade de Prorrogação e Efetivação.

HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO
- De segunda a sexta-feira, das 10h ás 17h, com 1h de intervalo.
- Jardim Califórnia (Ribeirão Preto).

Anote o código: 183961 e ligue para (16) 3004-6290.
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A SUPERA Incubadora abriu as inscrições para o seu Programa

de Estágio de Verão 2020, em parceira com 7 startups do

ecossistema.

Então esse programa é pra você!

 

Você já pensou em trabalhar em startups, desenvolvendo um projeto

durante as suas férias de verão? 

Startups participantes

As vagas  abrangem as mais diferentes áreas de

conhecimento e de formação. Cada Startup tem a sua

vaga, confira e escolha aquela que tem mais a sua cara!

 

O estágio terá a duração de dois meses, ocorrendo entre

os dias 06/01/2020 e 20/02/2020, com bolsa-auxílio.

FAÇA PARTE DO NOSSO ESTÁGIO DE VERÃO!



POR QUE FAZER

PARTE DE UM 

?

Aproveite o tempo livre para ter contato com mercado
de trabalho através de uma experiência rápida, intensa
e relevante de desenvolvimento para sua carreira.
 
Descubra suas áreas de interesse de atuação com uma
experiência prática de alto impacto para seu currículo.
 
Desenvolva novas competências através da
aprendizagem teórica, técnica e comportamental.
 
Conheça a cultura da empresa, vivencie seu estilo de
trabalho e faça muitos networkings.
 
Assuma responsabilidades e vivencie o mundo real do
trabalho.
 



CONHEÇA AS
EMPRESAS
PARTICIPANTES
Clique nos logos



Se você faz Informática Biomédica, Ciências da
Computação ou alguma Engenharia e quer:
 
- Trabalhar com uma Startup em crescimento que atende
empresas do Brasil todo;
- Estagiar em um ambiente jovem e descontraído com
fácil contato com os fundadores;
- E está pensando na sua carreira além do estágio de
verão, com vontade de conseguir um estágio efetivo...
 

VEM PRA DGLAB!
 
Sua MISSÃO no estágio será tornar os processos mais
rápidos e fáceis através da automatização do envio de
laudos e processo de triagem de forma a atender grande
volume de clientes.
 
Busca-se pessoas com conhecimento em alguma das
seguintes linguagens de programação: Python, PHP,
Java, Ajax.



Gosta da área de PROGRAMAÇÃO?
 
 Quer ajudar a transformar um negócio e
tem conhecimento em Big Data, SaaS,
arquitetura de sistemas  ou inteligência
artificial?
 
ENTÃO, SEU LUGAR É NA LINKIN TRADER! 
 
Sua MISSÃO será desenvolver um  banco
de dados com lógica de consulta e que
seja atualizável.



É da área de MARKETING, gosta de resolver
problemas e busca um lugar que quer fazer
amigos para crescer em conjunto?
 

 ENTÃO SEU LUGAR É NA GPHANTOM! 
 
Sua MISSÃO na startup será compreender o
perfil  dos clientes Gphantom e auxiliar no
aumento de leads, mapeando os principais
eventos para startups em 2020 e criando a
identidade de campanha anual.
 
Será um diferencial ter conhecimentos em
Corel DRAW,  Excel e Redes sociais. 
 
 
 
 



Ama ciência e quer levar o conhecimento científico para o
mercado focando em uma qualidade de vida melhor para
a sociedade através do MARKETING?
 
Se sua resposta for sim, você acabou de encontrar uma
Startup que te permite fazer exatamente isso! 
 
Sua MISSÃO na ELEVE SCIENCE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO será implantar estratégias de
marketing para traduzir o material científico em
conteúdo para sociedade.
 
Será um diferencial na conquista da vaga ter
conhecimento em ferramentas de edição de imagem,
familiaridade com softwares de relacionamento com
clientes e conhecimentos em língua inglesa.  
 
Além disso, é desejável que você seja aluno de
Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração,
Jornalismo, Relações Públicas, Letras ou Ciência da
Informação.

 
 



Quer atuar em um MARKETING estratégico e
acredita que é possível ajudar um maior
número de pessoas a terem saúde emocional?
 
Faça parte da Tool4U, uma Startup em que as
pessoas estão em constante desenvolvimento e
amam aprender coisas novas!
 
Sua MISSÃO será elaborar o plano de
marketing, considerando os objetivos da
Startup para 2020.
 
É um diferencial você ter noções de
planejamento de marketing e marketing
digital. 
 
 
 
 



Cursa nutrição? Vem fazer parte da GLUCOGEAR, um
ambiente de trabalho divertido e que traz muitos
aprendizados! 
 
Sua MISSÃO será melhorar a base nutricional e adicionar
medidas caseiras para facilitar o registro das refeições
feito pelos pacientes de forma proporcionar uma
previsão com acurácia da curva de glicemia.
 
É uma boa oportunidade para ter contato com bases de
dados que são consideradas referências no Brasil e no
Mundo. Além disso, você terá contato com problemas do
mundo real relacionados ao registro de alimentação.
 
Quer mais? Você pode desenvolver o trabalho na sua casa
ou em um ambiente incrível como o SUPERA! 
 
É desejável que você tenha inglês intermediário e Excel
básico! Além disso, se você souber alguma linguagem de
programação como phyton e habilidades em estatística,
será um diferencial na seleção. 
 
 

 



Quer fazer parte de uma Startup que vem
criando resultados na área da saúde? 
 

Você tem 3 oportunidades na KIDOPI! 
 
Uma na área jurídica e duas na área de
vendas.
 
As MISSÕES serão: avaliar contratos, buscar
ativamente vendas e se relacionar com os
clientes.
 

É necessário que você curse direito para a
vaga na área jurídica e desejável que estude
administração para as vagas de vendas. 
 
 
 
 
 



Para se inscrever e participar da

primeira etapa, responda o nosso

questionário, depois de dar o seu

melhor e só aguardar o resultado! :)

1

2

Inscrições

Caso você seja selecionado (a) na

primeira etapa, o próximo passo será

comparecer nas etapas de avaliações

junto da startup que você gostaria de

trabalhar!

Avaliações

 ELIMINATÓRIAS
ETAPAS



INSCREVA-SE
Clique no computador



VENHA ESTAGIAR EM
UM AMBIENTE DE

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA!



1

Estágio na área de Marketing – Syngenta 

Responsabilidades:

• Auxiliar na estruturação de briefings

• Estabelecer contato com fornecedores (agência de eventos e criação, produtora de vídeo,etc)

• Auxiliar na gestão de pequenos eventos

• Prestar suporte à Força de vendas para eventos de geração de demanda

• Auxiliar no monitoramento de prazos e atividades da área

• Auxiliar na gestão de materiais promocionais

• Prestar suporte nas ações de Comunicação da Unidade Comercial

Requisitos:

• Cursando Ensino Superior em Administração ou Marketing

• Previsão de formatura a partir de Julho/2021

• Excel intermediário

• Inglês intermediário – desejável

Enviar CV para ana_flavia.sorratini@syngenta.com



Programa de Trainee 2020 
 
 
A Unilever trabalha todos os dias para tornar o mundo um pouquinho melhor. Até 2020, querem 
ajudar mais de um bilhão de pessoas a realizar ações que melhorem sua saúde e bem-estar. 
  

Pré-requisitos: 

  

Graduação entre Dez/2017 e Dez/2019; 

Formação acadêmica: qualquer curso; 

Curso de graduação maior ou igual a 4 anos; 

  

Benefícios: 

  

 Remuneração alinhado ao mercado. 
 Plano de participação nos resultados; 
 Assistência médica e odontológica; 
 Vale-refeição; 
 Seguro de vida em grupo; 
 Plano de previdência privada; 
 Desconto em produtos Unilever; 
 Estacionamento; 
 Parceria e desconto em plano de academias; 
 Horário flexível; 
 Home office; 
 Birthday free. 

  

  

IMPORTANTE: Inscrições somente pelo link abaixo, não fazemos análise de CVs encaminhados 
por e-mail. 

http://www.unilevertrainee2020.com.br/ 

 

http://www.unilevertrainee2020.com.br/
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Estão abertas as inscrições do Programa de Trainee Unilever
2020!

Mas antes de falar sobre Unilever e o quanto fazemos o bem todos os dias, vamos
falar sobre algo mais importante: VOCÊ!

Se você consegue se imaginar trabalhando todos os dias para tornar o mundo melhor,
tendo a oportunidade de questionar o que faz, recriar isso do zero, ter a chance real
de trazer disrupção e sustentabilidade através de projetos de alto impacto para os
negócios e consumidores, esse processo é pra você!

No Programa Trainee Unilever 2020 você terá espaço para ser quem você é e
trabalhar com o que acredita! Aqui te incentivamos a buscar e viver o seu propósito
dentro e fora da companhia.

http://bit.ly/2LxKPNp
file:///C:/Users/angelica/Downloads/%7B%7B__view%7D%7D
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