
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

93170-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, MATEMÁTICA.  

Fase: 2ª à 5ª  

Local: RUA PROFESSOR OTHON GAMA D ECA, 677 - CENTRO - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 900,00  

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxílio transporte mensal no valor de R$ 160,00. 

Atividades: Auxiliar na conferência de documentos de importação; Auxiliar nos cálculos de 

tempo de carga e descarga de navios de trigo e óleo; Auxiliar no controle de entrega de 

trigo nos moinhos; Auxiliar no controle de entrega de óleo na fábrica; Auxiliar na 

confirmação de negócios com clientes e fornecedores; Auxiliar nos serviços gerais de 

escritório.  

 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) 

de telefone: (48) 3332-3464 / (48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 18/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO COMERCIAL 

 
93917-FLN / ESTÁGIO - ALMOXARIFADO  

Fase: 2ª à 6ª  

Local: PACHECO - Palhoça  

Carga horária: 630H  

Valor da bolsa R$: 800,00  

Benefícios: Auxilio Transporte – R$198,00 Mensal  

Atividades: Auxiliar nas atividades de catalogar todos as MPS; Auxiliar na contagem de estoque; 

Dar apoio na organização do almoxarifado.  

 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no site 

https://estagio.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) de telefone: 

(48) 3332-3464 / (48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 18/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMNISTRAÇÃO 

 
93903-FLN / ESTÁGIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ADMINISTRAÇÃO  

Fase: 2ª à 7ª  

Local: BARREIROS - São José  

Carga horária: 20H  

Valor da bolsa R$: 750,00  

Benefícios: Auxílio Transporte fornecido integralmente pela empresa.  

Atividades: Auxiliar em lançamentos de extratos; Auxiliar na importação de documentos; 

Auxiliar na conciliação de extratos e contas contábeis; Auxiliar no lançamento de 

movimentação contábil; Auxiliar nos lançamentos de notas fiscais; Auxiliar nos 

lançamentos de folha de pagamento; Auxiliar na preparação de documentos do setor 

societário.  

 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) 

de telefone: (48) 3332-3464 / (48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 18/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING/ADMINISTRAÇÃO 

 
94012-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, MARKETING, COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Fase: 2ª à 8ª  

Local: CENTRO - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 1.200,00  

Benefícios: Auxílio Transporte - Fornecido integralmente pela concedente.  

Atividades: Auxiliar no atendimento aos clientes e atendimento telefônico; Auxiliar no 

atendimento e inserção e controle de mídia nas redes sociais; Auxiliar na digitação e 

edição de documentos; Auxiliar na redação de textos.  

 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) 

de telefone: (48) 3332-3464 / (48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 18/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMNISTRAÇÃO/MARKETING/GESTÃO 

COMERCIAL 
 

94032-FLN / ESTÁGIO CUSTOMER SUCCESS - INOVAÇÃO  

Fase: 3ª à 7ª  

Local: Rua Raymundo Ramos da Costa Almeida, 125 - Brejarú - Palhoça  

Carga horária: 30h  

Valor da bolsa R$: 1.200,00  

Benefícios: Auxílio Transporte  

Atividades: Realizar reunião de kick-off com os novos clientes para entender seus 

desafios e o que ele quer resolver com a nossa solução; Fazer a ativação do nosso 

produto; Acompanhar o engajamento do cliente com a solução para garantir que ele 

esteja utilizado; Mentorar os clientes com ações estratégicas para que aumentem seus 

resultados com a nossa solução; Atuar de forma estratégica em clientes que não estejam 

tendo sucesso com a solução; Fazer a gestão da carteira de clientes;  

 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) 

de telefone: (48) 3332-3464 / (48) 3332-3065 

 

 

 

Florianópolis, 18/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMNISTRAÇÃO/MARKETING 

 
94040-FLN / ESTAGIO - ADMINISTRAÇÃO, MKT, PUBLICIDADE E PROPAGANDA.  

 

Fase: 1ª à 12ª  

Local: ESTREITO - Florianópolis  

Carga horária: 20h  

Valor da bolsa R$: 600,00  

Benefícios: Auxilio transporte - Fornecido Mensal R$ 200.00 

Atividades: Auxiliar no recebimento e encaminhamento dos materiais recebidos (aviso de 

licitações). Auxiliar na organizaçãode planilhas de captação dos sites e jornais. Auxiliar no 

controle de publicações de licitações nos sites de todas as esferas (municipais, estaduais 

e federal).  

 

Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no 

site https://estagio.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) 

de telefone: (48) 3332-3464 / (48) 3332-3065 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 18/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 


