
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

94741-FLN / CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Fase: 3ª à 8ª 

Local: SANTOS DUMONT - São José 

Carga horária: 20H 

Valor da bolsa R$: 750,00 

Benefícios: Auxilio transporte - R$ 150,00 Mensal 

Atividades: Auxiliar nas execução de sistema de restituição tributária; Auxiliar nas demais 

rotinas da empresa; Dar apoio na alimentação do sistema. 

 

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, 22/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
RAMO DA EMPRESA - Tecnologia da Informação. 

 

ATIVIDADES - Elaborar relatórios estatísticos; - Auxiliar nas demais atividades da área; - 

Efetuar o cálculo de retorno de investimentos; - Desenvolver estratégias operacionais de 

inteligência de mercado para os clientes. 

REQUISITOS - Desejável conhecimentos em Big Data; - Concluir o curso entre o 

1°semestre de 2022 até o 1°semestre de 2027; - O estágio será realizado em home 

office,sendo necessário possuir equipamento (computador ou notebook) e acesso à 

internet. 

BENEFÍCIOS - Bolsa Auxílio de R$: 600,00; - Auxílio Transporte. 

HORÁRIO E LOCAL DO ESTÁGIO De segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. 

Florianópolis - SC. 

 

Anote o código 195994 e ligue para (48) 3004-6290 ou acesse 

https://www.nube.com.br/detalhes-vaga/195994/vaga-de-estagio-em-gestao-e-negocios-

florianopolis-sc-bolsa-de-600-mais-beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 22/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Fase: A partir do 3° semestre 

Empresa/endereço: Rod. Jornalista Maurício Sirostky Sobrinho, 1050 - Music Park 
Jurerê – Florianópolis 

 
Horário/carga horário semanal: 12h às 18h, 30H SEMANAIS 

Principais atividades que serão desenvolvidas: 

Auxiliar na  conciliação bancária; 
Auxiliar nos lançamentos em sistema; 

Controlar planilhas financeiras; 
Acompanhar fluxo financeiro; 

Entre outras atividades pertinentes ao estágio; 
Para atuar no Norte da ilha 

 
Pré-requisitos: 

Cursando Administração ou Ciências Contábeis a  partir do 3° período; 
Pacote Office, organização e  pró – atividade; 

Foco em processos, discrição, iniciativa e atenção. 
 

Habilidades Desejadas: 
Facilidade com sistemas e softwares 

Agilidade, organização e foco; 
Capacidade de lidar com prazos e metas definidas; 

Espírito de cooperação e trabalho em equipe. 
 

Valor da bolsa R$: R$ 800,00 

Benefícios: Vale transporte de seguro de vida 

Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o e-mail: 

recrutandosc@gmail.com 

 

Florianópolis, 22/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários da Justiça Federal Seção 

Judiciária de Santa Catarina - Edital 03/2021.  

Bolsa de estágio: R$1.050,00 a título de auxílio financeiro e R$ 9,07 por dia trabalhado 

presencialmente, a título de auxílio-transporte. 
Jornada de estágio: 20 horas semanais, no período vespertino. 

As inscrições deverão ser realizadas das 13h30min do dia 16/09/2021 às 17h30min 

do dia 06/10/2021. 
 As inscrições serão recebidas somente via portal e os estudantes devem realizar login 
para fazer a inscrição:  
https://www.centralcieesc.org.br/Atendimento/ProcessoSeletivos/ListaProcessos  
 

No caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato através deste e-

mail jessica.milwerstet@cieesc.org.br ou 

com claudia.makowiesky@cieesc.org.br/WhatsApp business (48)3216-1427. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 22/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/MARKETING 

 
 
 

94832-FLN / ESTAGIO - ADMINISTRAÇÃO, MKT, PUBLICIDADE E PROPAGANDA.. 

Fase: 1ª à 8ª 

Local: ESTREITO - Florianópolis 

Carga horária: 20h 

Valor da bolsa R$: 600,00 Benefícios: Auxilio transporte R$ 200.00 Mensal. 

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, 22/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


