
Cargo: Estagiário de Desenvolvimento de Negócios – Programa de Cursos FSC Brasil 

Quem somos? 

O FSC® – Forest Stewardship Council® (Conselho de Manejo Florestal, em português) é uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, criada em 1994 para promover o manejo 

florestal responsável ao redor do mundo, por meio de um sistema de certificação, pioneiro e 

único, que incorpora, de forma igualitária, as perspectivas de grupos sociais, ambientais e 

econômicos. Ele assegura o manejo responsável das florestas e a rastreabilidade de produtos 

para diversos setores da economia, como madeira, papel e celulose, embalagens, alimentos e 

cosméticos, entre outros. O FSC permite que empresas e consumidores façam escolhas 

informadas sobre os produtos florestais que compram, a fim de proporcionar mudanças 

positivas pela força da dinâmica do mercado. Para mais informações sobre o FSC, visite em 

www.fsc.org. 

Criado em 2002, o FSC Brasil é uma organização sem fins lucrativos que representa o sistema 

FSC no país e tem a missão de promover o manejo responsável das florestas brasileiras, 

conciliando aspectos sociais, ambientais e econômicos. Para saber mais, visite br.fsc.org.    

Quem procuramos? 

Para nos ajudar a enfrentar o desafio de proteger as nossas florestas, buscamos profissional 

cursando Administração de Empresas ou áreas correlatas. 

Objetivo da vaga: Apoiar a Coordenadoria de Desenvolvimento de Negócios na gestão do 

Programa de Cursos 

O que você vai fazer? 

• Construir base de dados de leads para cursos e palestras 

• Prospectar clientes 

• Atualizar indicadores do Programa de Cursos 

• Verificar lançamento de receitas e despesas em controle orçamentário 

• Atualizar relatório mensal de inscritos e receita de cursos 

• Configurar cursos e-learning e fazer upload de conteúdos na plataforma Saber FSC  

• Apoiar na produção e desenvolvimento de cursos, webinars, palestras 

• Realizar atendimento a alunos da plataforma Saber FSC (cursos e webinars): inscrições, 

acesso, controle de atendimento a dúvidas 

• Apoiar na divulgação dos cursos e marketing digital 

Perfil:  

• Cursando graduação em Administração, Economia, Marketing ou área correlatas 

• Desejável inglês e/ou espanhol intermediário 

• Interesse por marketing digital 

• Programas MS 365, em especial Excel 

http://www.fsc.org/
https://br.fsc.org/br-pt/


• Boa capacidade de comunicação escrita e oral 

 

Carga horária 

• 6 (seis) horas diárias / 30 (trinta) horas semanais 

Benefícios: Vale alimentação ou vale refeição, seguro de vida, auxílio trabalho remoto 

Forma de contratação: Estágio 

Estrutura de trabalho: O trabalho será estruturado em caráter remoto 

Forma de aplicar: Enviar currículo e carta de apresentação para fernanda.vaz@fsc.org.br até o 

dia 31 de janeiro de 2023 

• Título do e-mail: Estágio - Programa de Cursos 

 

 

 

mailto:fernanda.vaz@fsc.org.br

