
“O programa de estágio na DP6 é uma grande oportunidade para 
quem quer conhecer o mercado de Marketing Digital. O job
rotation foi essencial para aprender os diferentes tipos de 

análises e soluções em Digital Analytics e Social Intelligence. Além 
disso, o aprendizado é constante pois acompanhamos de perto os 

profissionais dessas áreas. O ambiente é bastante agradável e 
todos estão dispostos a contribuir com o seu crescimento 

profissional e pessoal.”
Catarina, Trainee de Digital Analytics. Formação: Midialogia

Você é apaixonado por internet? Tecnologia e marketing 
online são assuntos que te interessam? 

Estamos procurando por você!
Inteligência em Marketing Digital e Programação Web

Somos jovens, há apenas 8 anos no mercado, e com clima de startup. Não temos medo de inovar, e 

trabalhamos em um ambiente informal no qual todos fazem a diferença.

Somos Líderes de Mercado, a DP6 é líder de mercado representando empresas como Google, Adobe e 

Oracle, tendo como clientes Itaú, Walmart, Magazine Luiza, Globo, Intel, Natura, Coca-Cola entre outros.

Somos multidisciplinares, temos físicos, psicólogos e publicitários exercendo a mesma função.  Não 

acredita? Então olha de perto o gráfico abaixo e o melhor de tudo somos antes de tudo uma escola, que 
aprende e ensina sobre a revolução digital no mundo que vivemos. 

PROGRAMA DE ESTÁGIO 2016

Bringing science to digital marketing

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE

www.dp6.com.br/estagio

Bolsa Auxilio + Vale Refeição e Transporte, Assistência 
Médica e Odontológica, Programas de Ensino, Horário 
Flexível, Plano de Carreira Estruturado e um Ambiente 

Muito Informal!!!

“A DP6 tem um programa de estágio realmente 
incrível, proporciona um aprendizado dia a dia com 
profissionais formados nas mais diversas áreas, que 
estão sempre dispostos para sanar suas dúvidas e 

direcionar os melhores caminhos a serem traçados. 
E ainda a empresa conta com ambiente 

aconchegante e divertido.”
Gustavo, Estagiário de Tech. Formação: Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas


