
O que você irá fazer?  
Fará parte do time de Marketing do Stoodi. 
 
Objetivo da vaga:  
Estamos procurando por uma pessoa automotivada, que gosta muito de aprender e que 
tenha interesse em construir uma carreira no Marketing Digital. Você ficará responsável por 
produzir, revisar e publicar conteúdos em nosso blog e site, seguindo as práticas mais 
avançadas de SEO, com o objetivo de crescer exponencialmente nosso tráfego orgânico, 
contribuindo, assim, para o crescimento da nossa base de cadastrados e de assinantes. 
Inscreva-se enviando um e-mail para oportunidades@stoodi.com.br 
 
O que você vai aprender: 
- Elaborar pautas de qualidade para a nossa rede de freelancers produzir os conteúdos para 
nosso blog e site. 
- Revisar os textos elaborados de maneira criteriosa, tanto gramaticalmente quanto 
conceitualmente. 
- Produzir conteúdos para nosso blog e site quando necessário, além de materiais ricos 
como ebooks e infográficos. 
- Estudar constantemente as técnicas mais atuais de SEO e aplicá-las em nossos 
conteúdos. 
- Realizar as publicações em nosso blog e site, de maneira otimizada para os motores de 
busca e para conversão em leads/assinantes. 
 
Queremos alguém que:  
Saiba se comunicar muito bem, que saiba escrever e se expressar da forma e na hora 
correta; 
- Tenha brilho nos olhos e esteja comprometido com o desafio de melhorar a educação do 
Brasil; 
- Tenha alta capacidade de execução; 
- Tenha ambição de crescer e assumir novos desafios; 
- Faça mais com menos; 
- Inglês intermediário (leitura com facilidade); 
- Tenha compromisso com metas e orçamento. 
 
Diferenciais: 
- Certificação em Inbound Marketing pela HubSpot - anexar o certificado ao currículo.  
- Certificação em Marketing de Conteúdo pela Rock Content - anexar o certificado ao 
currículo.  
- Curso de Produção de Conteúdo para a Web pela Rock Content.  
- Experiências extracurriculares (intercâmbio, AISEC, Empresa Júnior, Iniciação Científica, 
etc). 
 
 
 
 



Você sai ganhando se tiver as seguintes experiências: 
SEO / SEM 
Google Analytics 
SEMRush 
HTML / CSS 
 
Benefícios: bolsa-salário + vale transporte + bolsa-treinamentos. 
 
Carga horária: 6 horas/dia. 
 
Cursos de graduação: todos. 
 
Previsão de formatura: até 2019. 
 
Envie seu currículo até o dia 30/05. 


