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VAGA:VAGA:VAGA:VAGA:    Analista de Marketing Junior 

LOCAL DE TRABALHOLOCAL DE TRABALHOLOCAL DE TRABALHOLOCAL DE TRABALHO: : : : São Paulo    

QUEM SOMOS:QUEM SOMOS:QUEM SOMOS:QUEM SOMOS:    

ITA - Italian Trade Agency é a agência do Governo Italiano com a missão de promover o 

intercâmbio comercial e tecnológico entre a Itália e os demais países, sobretudo no que 

tange as empresas de pequeno e médio porte, seus consórcios de exportação e suas 

associações, trabalho que realiza ininterruptamente, há quase um século. 

Por meio de uma rede 77 escritórios espalhados pelo mundo, instalados no interior de 

embaixadas e consulados dos principais centros econômicos, garante apoio abrangente 

às empresas italianas que desejam atuar no exterior, fornecendo-lhes informações de 

caráter econômico, legal, fiscal e mercadológico, identificando parceiros e 

oportunidades de negócios, prestando serviços de consultoria personalizados e 

realizando um acurado plano de ações promocionais, que incluem a realização de 

Pavilhões Oficiais Italianos em exposições internacionais, a organização de missões de 

empresários e jornalistas estrangeiros à Itália, bem como de italianos ao exterior, a 

gestão de cursos e palestras e o desenvolvimento de campanhas publicitárias em 

veículos econômicos e dirigidos. 

PERFIL:PERFIL:PERFIL:PERFIL:  

Como Analista de Marketing Junior da ITA – Escritório de São Paulo, você será 

responsável por atividades de planejamento e execução de ações de Marketing e PR 

para marcas italianas assessoradas pela ITA, ponto de suporte de marketing das 

mesmas no país. 

Se você é comunicativo, proativo e trabalha bem em equipes, essa pode ser uma boa 

oportunidade para crescer profissionalmente num ambiente internacional e cheio de 

desafios. 

RESPONSABILIDADES DO CARGORESPONSABILIDADES DO CARGORESPONSABILIDADES DO CARGORESPONSABILIDADES DO CARGO::::    

• planejamento e execução de ações de PR (participação a feiras, workshops e 

seminários, bem como realização de missões de empresários e jornalistas à/da 

Itália); 

• Lançamentos de produtos no mercado brasileiro, realização de promoções e 

ações de mídias em geral (print, in mall etc, mídia digital), com ou sem a 

colaboração de agências externas, além de controles e resultados das ações 

inerentes à área de atuação; 

• Extração, consolidação, análise estatística e interpretação de dados, 

identificação de padrões e tendências de mercado; 
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• Desenvolvimento de novos canais e identificação de parceiros comerciais e 

oportunidades para as empresas italianas; 

• Elaboração de relatórios e apresentações gerenciais. 

REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS:REQUISITOS: 

• Graduação em administração de empresas, marketing ou relações 

internacionais, com ênfase em comércio/negócios internacionais;  

• Domínio dos conceitos de pesquisa de mercado e de análise de dados; 

• Português e italiano fluentes (escrito e oral); 

• Conhecimento do pacote Office; 

• Bom relacionamento interpessoal, criatividade e proatividade, orientação para 

resultados, foco no cliente/mercado, respeito a prazos e capacidade de trabalhar 

sob pressão; 

• Domicílio e residência no Brasil e disponibilidade para viajar (dentro do Brasil e 

para a Itália). 

REQUISITOS DIFERENCIAISREQUISITOS DIFERENCIAISREQUISITOS DIFERENCIAISREQUISITOS DIFERENCIAIS    

• Pós graduação em marketing ou comércio exterior; 

• Comprovada vivência de pelo menos 2 anos nas áreas comercial, comunicação, 

branding, marketing e relações públicas; 

• Comprovada experiência com e-commerce; 

• Domínio da língua inglesa    

FAIXA SALARIAL:FAIXA SALARIAL:FAIXA SALARIAL:FAIXA SALARIAL:    

Contrato CLT por tempo indeterminado, com período de experiência de até 90 dias e 

jornada de trabalho de 40 horas semanais. Salário mensal de R$ 6.000,00. 

CANDIDATURAS:CANDIDATURAS:CANDIDATURAS:CANDIDATURAS: 

Se você se enquadra no perfil requerido, para participar do processo de seleção deverá 

encaminhar até o dia até o dia até o dia até o dia 08080808/0/0/0/02222/2021/2021/2021/2021 a seguinte documentação para sanpaolo@ice.it, 

especificando no assunto do email SELEÇÃO especificando no assunto do email SELEÇÃO especificando no assunto do email SELEÇÃO especificando no assunto do email SELEÇÃO JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR TTTTRADE ANALYSTRADE ANALYSTRADE ANALYSTRADE ANALYST    ITA ITA ITA ITA ––––    BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL 

2021202120212021: 

• CV no formato europeu; 

• Carta de motivação; 

• Declaração em que especifica as cidadanias que possui e afirma ter residência e 

domicílio no Brasil; 

• Documento de identidade emitido pelas autoridades brasileiras; 

• Atestado de antecedentes criminais emitido pelas autoridades brasileiras e, no 

caso de cidadão italiano, tambémtambémtambémtambém o Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti. 
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Em caso de outra cidadania, fornecer atestados emitidos pelas autoridades do 

país em questão; 

• Cópia dos diplomas universitários. 

CV’sCV’sCV’sCV’s    apresentadapresentadapresentadapresentadoooos em outros formatos ou s em outros formatos ou s em outros formatos ou s em outros formatos ou candidaturas desacompanhadascandidaturas desacompanhadascandidaturas desacompanhadascandidaturas desacompanhadas    de de de de cartcartcartcartaaaa    de de de de 

motivaçãomotivaçãomotivaçãomotivação    ou qualquer outra documentação solicitada ou qualquer outra documentação solicitada ou qualquer outra documentação solicitada ou qualquer outra documentação solicitada serãserãserãserão automaticamente excluído automaticamente excluído automaticamente excluído automaticamente excluídaaaassss    

do processo seletivodo processo seletivodo processo seletivodo processo seletivo....    

Os candidatos com documentação completa e cujos perfis tiverem sido julgados 

adequados à vaga serão contatados até o dia dia dia dia 22222/02/20212/02/20212/02/20212/02/2021 para participarem das fases 

seguintes da seleção que consistem em: 

• provas escritasprovas escritasprovas escritasprovas escritas: em português e em italiano, com o objetivo de verificar o 

domínio das línguas, os conhecimentos de marketing, administração, comércio 

internacional, economia e conhecimentos gerais (Itália, Brasil e UE). Na ocasião, 

os conhecimentos do pacote Office também serão analisados; 

• entrevistas pessoaisentrevistas pessoaisentrevistas pessoaisentrevistas pessoais: apenas os candidatos que tiverem superado as provas 

escritas com pontuação igual ou superior a 6 serão chamados para a fase de 

entrevistas pessoais. Conduzidas em português e em italiano, tratarão dos 

mesmos assuntos abordados nas provas escritas e servirão para avaliar a 

postura e capacidade de exposição oral do candidato; 

• dinâmica de grupodinâmica de grupodinâmica de grupodinâmica de grupo: os candidatos que superarem a fase de entrevistas pessoais 

com uma pontuação igual ou superior a 6 serão convidados a participar da etapa 

de dinâmica de grupo, que terá por objetivo verificar a capacidade de trabalho 

em grupo, proatividade e resolução de problemas. 

Os candidatos serão avaliados em cada uma das fases numa escala de 1 a 10, 

conforme descrito a seguir: 

10 – excepcional  

9 – excelente 

8 – ótimo 

7 – bom  

6 – suficiente 

5 – medíocre 

4 – insuficiente 

3 – escasso  

2 – carente 

1 – inadequado  
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As provas escritas serão As provas escritas serão As provas escritas serão As provas escritas serão indicativamente indicativamente indicativamente indicativamente realizadas realizadas realizadas realizadas nnnnaaaa    primeirprimeirprimeirprimeiraaaa    quinzenaquinzenaquinzenaquinzena    de março de março de março de março de de de de 

2021202120212021....    

As provas orais serão As provas orais serão As provas orais serão As provas orais serão indicativamente indicativamente indicativamente indicativamente realizadas indicativamente realizadas indicativamente realizadas indicativamente realizadas indicativamente na segunda quinzena na segunda quinzena na segunda quinzena na segunda quinzena 

de de de de março.março.março.março.    

As dinâmicas de grupo ocorrerão indicativamente As dinâmicas de grupo ocorrerão indicativamente As dinâmicas de grupo ocorrerão indicativamente As dinâmicas de grupo ocorrerão indicativamente na primeira quinzena de na primeira quinzena de na primeira quinzena de na primeira quinzena de abril.abril.abril.abril.    

Esta seleção poderá ser interrompida em qualquer momento e por qualquer razão, sem 

nenhum empenho moral ou legal da ITA tanto para com candidatos selecionados, como 

para os não selecionados. 
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