
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

95712-FLN / ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO 

Fase: 2ª à 6ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 976,25 

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação R$ 

252,80 Auxílio Transporte Habilidades: Word (Básico), PowerPoint (Básico), Windows 

(Básico), Internet (Básico), Excel (Básico) Atividades: Apoiar na realização de atividades 

de suporte diversas à equipe/clientes internos, com destaque para auxílio no fechamento 

da folha de pagamento, alimentando o sistema com as informações primárias necessárias 

para realização do cumprimento dos deveres trabalhistas; Apoiar na hora de cumprir 

todas as normas, diretrizes e procedimentos técnicos do serviço e da empresa; Auxiliar no 

Controle, alteração, inclusão e conferência de benefícios; 

 

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, 27/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 

 
95718-FLN / ESTÁGIO EM CONTABILIDADE  

Fase: 3ª à 8ª  

Local: ROÇADO - São José  

Carga horária: 20H  

Valor da bolsa R$: 550,00  

Benefícios: Auxilio Transporte Integral fornecido pela concedente;  

Atividades: Auxiliar na classificação e lançamento de documentos contábeis; Dar apoio 

nas demais rotinas no 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, 27/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

95851-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO / CONTABEIS 

Fase: 2ª à 8ª 

Local: PEDRA BRANCA - Palhoça 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 1.100,00 

Benefícios: Auxilio transporte de R$ 100,00 Mensal. 

Atividades: Auxiliar nas auditorias de atendimento telefônico; Auxiliar na elaboração de 

planilhas e relatórios; Dar apoio no arquivo e organização de documentos. 

 

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, 27/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
95731-FLN / ESTÁGIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

Fase: 4ª à 7ª  

Local: Saco dos Limões - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 917,00  

Benefícios: Auxilio Transporte R$ 60,00 Mensal.  

Atividades: Auxiliar na análise de CND (verificação de pendencias); Auxiliar o setor fiscal, 

realizando lançamento de notas, sintegra e outras atividades correspondentes; Auxiliar o 

setor contábil com lançamentos, conciliações, emissões de livros contábeis/fiscais; Dar 

apoio na elaboração de declarações de imposto de renda; Dar apoio administrativo e de 

arquivos.  

 

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, 27/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Cursos: Administração e Gestão Financeira 

Fase: A partir do segundo semestre 

Empresa/endereço: Qa+ Marcas de Experiência. SC 401, 8600, bloco 5, sala 2 – Santo 

Antônio de Lisboa – Florianópolis - SC 

Horário/carga horário semanal: 30h semanais 

Principais atividades que serão desenvolvidas: Auxiliar nas rotinas administrativas 

financeiras. 

Valor da bolsa: R$ 800,00 

Benefícios: Vale transporte 

Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o e-mail:jairo@queamais.com e 

regis.chaves@queamais.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 27/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
94867-FLN / ESTÁGIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Fase: 1ª à 8ª  
Local: CENTRO - Florianópolis  

Carga horária: 20H  
Valor da bolsa R$: 400,00  

Benefícios: Auxílio Transporte, R.76 por dia  
Atividades: Auxiliar com os cuidados com os contratos dos profissionais que trabalham na 

empresa; Dar apoio com as notas fiscais, fechamentos do mês, controle de estoque, 
emissão dos recibos, Auxiliar no planejamento do fluxo de profissionais entre outras 

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, 27/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


