
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
93419-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO 

 
Fase: 1ª à 7ª 

 Local: Rodovia Armando Calil Bulos,, 403 - INGLESES - Florianópolis 
Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 1.100,00 
Benefícios: Auxílio Transporte R$ 133,50. 

Atividades: - Auxiliar nos processos de abertura de contas; - Auxiliar nas ligações para os 
associados informando sobre a chegada de cartões, cheques e demais documentos; - 

Auxiliar nos terminais de autoatendimento (ATM); - Auxiliar na entrega de talões de 
cheques e confecção de protocolos; - Auxiliar na digitação de propostas de 

empréstimos/financiamentos; - Auxiliar na atualização, conferência e cadastramento das 
informações nos sistemas utilizados na Cooperativa. 

 
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, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 
 
 

 Realizar seu cadastro (currículo) no site: "+ Novo Currículo". 
https://www.intelbras.com/pt-br/carreiras 

 Após preencher as informações de cadastro, é necessário candidatar-se para vaga de 
interesse, para isso, clique na aba oportunidades > clique na vaga (ex: 12762). 

 Por fim, clique em "Candidatar-se" e pronto! 
 

 

Florianópolis, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Local: FUCAS 

Administrativo/Contábil 

Auxiliar nas rotinas administrativas e contábeis da Fundação. 

4 horas de estágio - Bolsa auxílio de R$700,00 + Vale transporte - Presencial. 

 

Os interessados deverão enviar seus currículos evidenciando o curso superior que está 

cursando para o e-mail: comercial@fucas.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Oportunidade de Estágio 314258/1  CIEE 

Setor: captação de clientes  

Local: CENTRO - Florianópolis  

Horário: à combinar (30 horas semanais)  

Requisitos: 1° A 5° FASE Bolsa: R$ 600,00  

Benefícios: auxílio transporte  

Atividades: auxiliar na captação de clientes via redes sociais; auxiliar no cadastro de 

clientes; auxiliar no preenchimento de planilhas. 

 

 

“Anote o código da vaga, acesse www.cieesc.org.br para verificar a possibilidade de 

autoencaminhamento ou compareça à unidade do CIEE”. FLORIANÓPOLIS RUA 

ANTÔNIO DIB MUSSI, 473 - CENTRO - Florianópolis - SC 4832161400 

ESTUDANTES@CIEESC.ORG.BR 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
93384-FLN / ESTAGIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 

Fase: 4ª à 8ª  

Local: ESTREITO - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 850,00  

Benefícios: Auxílio Transporte - A combinar com a empresa.  

Atividades: Auxiliar na rotina do setor administrativo da empresa; Dar apoio nas tarefas da 

área como controle e alimentação de planilhas, digitalização e arquivamento de 

documentos; Auxiliar nas demais rotinas administrativas.  

 

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, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 

 
 

Realizar seu cadastro (currículo) no site: "+ Novo Currículo". 
https://www.intelbras.com/pt-br/carreiras 

 
 Após preencher as informações de cadastro, é necessário candidatar-se para vaga de 

interesse, para isso, clique na aba oportunidades > clique na vaga (ex: 12767). 
 Por fim, clique em "Candidatar-se" e pronto! 

 

Florianópolis, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

GE Renewable Energy Brasil  
Estágio em Customer Service |R3584488*|  

Florianópolis - SC  

• Cursando graduação em Administração  

• Previsão de conclusão a partir de Dezembro/22 ou posterior;  

• Disponibilidade para estagiar por 30h semanais, 6hrs por dia em horário comercial;  

• Bons conhecimentos em excel (PROCs, tabela dinâmica, fórmulas, funções);  

• Inglês Intermediário (leitura e escrita).  
 

Aplique-se até 29/07/2021 em 
https://jobs.gecareers.com/renewableenergy/global/en/brazil-

interns?utm_source=whatsappposter&utm_medium=grid&utm_campaign=brazilinterns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 28/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


