
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
94655-FLN / ESTAGIO PARA CONTABILIDADE 

Curso(s): Administração, Gestão de Negócios, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Gestão Financeira, Gestão Pública. 

Fase: 4ª à 8ª 

Local: ESTREITO - Florianópolis 

Carga horária: 20H 

Valor da bolsa R$: 900,00 

Benefícios: Auxilio Transporte fornecido integralmente pela concedente. 

Atividades: Auxiliar na elaboração de relatórios gerenciais das contas a receber e do 

faturamento; Auxiliar no processo de cobranças de clientes inadimplentes, visando a 

regularidade financeira; Auxiliar no acompanhamento do fluxo financeiro de entradas dos 

valores dos clientes e dos contratos, de acordo com contrato vigente e prazos 

estabelecidos; Dar apoio no procedimento de cancelamento dos contratos inadimplentes 

e acompanhar os indicadores de inadimplência. 

 

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, 08/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/MARKETING 

 
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: 12929). 

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

 

 

 

Florianópolis, 08/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
 
 

94708-FLN / ESTÁGIO II - ADMINISTRAÇÃO, PROCESSOS GERENCIAIS 

Fase: 4ª à 8ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 1.500,00 

Benefícios: Auxílio Transporte - R$ 250,00 Mensal. 

Atividades: Auxiliar nos controles de documentos e contratos; Auxiliar na recepção de 

notas fiscais e coordenação de pagamentos; Auxiliar no acompanhamento de 

fluxogramas de caixa; Auxiliar na verificação de balanço e geração de relatórios; Auxiliar 

na utilização de ERP e na análise de gráficos; Auxiliar no contato com fornecedores e em 

orçamentos. 

 

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, 08/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

PROCESSO SELETIVO NO MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

 
 

Informamos que estão abertas inscrições de estágio até o dia 15/9/2021 para 

Graduação em Administração. 

Bolsa: R$850,00 + auxilio transporte R$ 150,00 

Carga Horária: 20h 

 

Mais informações e edital, link abaixo: 

https://www.mpsc.mp.br/faca-parte-do-mpsc/portal-dos-estagios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 08/09/2021 

 

 


