
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

93857-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, PROCESSOS GERENCIAIS, GESTÃO DE 

QUALIDADE 

Fase: 1ª à 8ª Local: RUA KOESA, 298 - KOBRASOL - São José 

Carga horária: 20H 

Valor da bolsa R$: 900,00 

Benefícios: Vale Transporte fornecido pela empresa no valor de R$ 100,00. 

Atividades: Auxiliar no controle de processos; Apoiar no acompanhamento da elaboração 

e atualização de manuais, Auxiliar no acompanhamento de auditorias internas; Apoiar na 

alimentação de planilhas em geral; Auxiliar nos procedimentos e formulários de sistema 

de gestão da qualidade. 

 

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, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING/ADMINISTRAÇÃO 

 
94364-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, SETOR COMERCIAL. 

Fase: 2ª à 7ª 

Local: ESTREITO - Florianópolis 

Carga horária: 25H 

Valor da bolsa R$: 700,00 

Benefícios: Auxílio Transporte fornecido integralmente pela empresa. Habilidades: Word 

(Básico), PowerPoint (Básico), Windows (Básico), Internet (Básico), Excel (Básico). 

Atividades: - Apoiar no contato com os clientes para verificar a satisfação, esclarecimento 

de dúvidas e informações sobre os serviços; - Auxiliar no envio de e-mail e 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, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
O Ministério Público Federal em Santa Catarina abre, até o dia 6 de setembro, inscrição 
para o processo seletivo de estagiário de ADMINISTRAÇÃO. Além da pré-inscrição no 
site do MPF/SC (http://www.mpf.mp.br/sc/estagie-conosco), o candidato deverá 
encaminhar as documentações solicitadas pelo edital para o email prsc-
estagio@mpf.mp.br, a fim de confirmar sua inscrição. 
 
Entre os pré-requisitos, é necessário: 
 
 Estar matriculado em uma das instituições de ensino superior conveniadas com o 
Ministério Público Federal em Santa Catarina, como no caso a CESUSC; 
 Não concluir o curso no ano letivo de 2021; 
 Ter concluído, no ato da contratação, o 2º ano ou 4º semestre do curso superior de 
Administração, quando tiver 10 ou mais semestres de duração, para os estudantes que 
concorrem nessa condição; 
 Ter concluído, no ato da contratação, o 3º semestre do curso superior de Administração, 
quando tiver menos de 10 semestres de duração, para os estudantes que concorrem 
nessa condição; 
 Ter média geral das disciplinas cursadas no curso de Administração igual ou superior a 
7,00, sem utilizar qualquer arredondamento. Esta média será calculada pela soma das 
notas finais das disciplinas, dividida pelo número de disciplinas cursadas. 
 
Em virtude da pandemia, excepcionalmente neste ano, o processo seletivo não se dará 
por meio da aplicação de provas, mas tão somente pela média das notas acadêmicas. 
O estágio tem carga horária de 20 horas semanais e o valor da bolsa é de R$850,00, com 
o acréscimo de R$7,00 de vale-trasnporte por dia estagiado presencialmente. 
 
Interessados devem verificar o edital e realizar a inscrição no site: 
 
http://www.mpf.mp.br/sc/estagie-conosco/concursos-de-estagio/concursos-de-estagio 
 

 

 

 

 

Florianópolis, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

http://www.mpf.mp.br/sc/estagie-conosco
http://www.mpf.mp.br/sc/estagie-conosco/concursos-de-estagio/concursos-de-estagio


 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

94487-FLN / ESTAGIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

Fase: 1ª à 5ª 

Local: ITACORUBI - Florianópolis 

Carga horária: 30 

Valor da bolsa R$: 800,00 

Benefícios: Auxilio transporte 

Atividades: Apoio na pesquisa de novas licitações; Acompanhamento das licitações em 

andamento; Auxiliar na busca de resultados empresa vencedora e o valor; Auxilio na 

elaboração de relatórios e apresentações contendo informações de mercado; Apoio no 

arquivo de documentos; Auxilio nas demais atividades. 

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, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

94490-FLN / ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 

Fase: 1ª à 6ª 

Local: RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 50 - CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30 

Valor da bolsa R$: 976,25 

Benefícios: Alimentação R$ 252,80 Auxílio Transporte R$ 0,00 (Home-Office) 

Atividades: Auxiliar na organização de contratos; Auxiliar no acompanhamento de 

contratos; Dar apoio na elaboração de contratos; Auxiliar no controle e envio de contratos 

para assinatura eletrônica; 

 

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, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

94399-FLN / ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO 

Fase: 1ª à 5ª 

Local: Pedra Branca - Palhoça 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 1.100,00 Benefícios: Auxilio Transporte: 100,00 

Atividades: - Apoiar a equipe de serviços em rotinas administrativas de forma geral; - 

Auxiliar no lançamento das solicitações de reembolso dos profissionais envolvidos em 

ações externas de projetos da empresa; - Apoiar nos processos relacionados a gestão da 

frota de veículos locados e no serviço de abastecimento; - Apoiar no processo de compra 

de peças e equipamentos via CRM; - Auxiliar na reserva de estadia para os profissionais 

que atuam em campo. 

 

 

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, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

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, 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, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 

Para inscrição: 

Acessar a página de carreiras (link): https://www.intelbras.com/pt-br/carreiras  e clicar: 

"Faça parte dessa equipe". 

Realizar seu cadastro (currículo) no site: "+ Novo Currículo" 

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

interesse, para isso, clique na aba oportunidades > clique na vaga (ex: 12691). 

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

 

Florianópolis, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

https://www.intelbras.com/pt-br/carreiras


 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING/ADMINISTRAÇÃO 

 
94425-FLN / ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO E MARKETING 

 

 

Fase: 5ª à 8ª 

Local: VARGEM GRANDE - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 750,00 

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxilio transporte pago integralmente 

Atividades: Auxiliar na elaboração de contrato Auxilio no cadastramento de imoveis 

Auxiliar no agenciamento de imóveis Apoio para elaborar contrato corretores e de 

funcionários Auxilio no pagamento e apoio na organização de arquivos Auxiliar no 

marketing da empresa (instagram e facebook) Desejável Corel Draw. 

 

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, 01/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


