
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

95909-FLN / ESTÁGIO - CIÊNCIA CONTÁBEIS 

Fase: 1ª à 5ª 

Local: Centro - Tijucas 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 1.000,00  

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxílio transporte: R$ 250,00  

Atividades: Dar apoio em demandas de contabilização, analise, conciliações contábeis, 

suporte em DFs, publicações e outros; Auxiliar na área tributária. 

 

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, 03/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/ MARKETING 

 
 

96056-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, MARKETING 

Fase: 2ª à 8ª 

Local: ITACORUBI - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 800,00 

 Benefícios: -Auxílio Transporte -Auxílio Transporte: R$ 100,00  

Habilidades: Word (Médio), Internet (Médio), Excel (Médio), Planilhas (Básico). 

Atividades: Empresa atuante na área de vinhos finos. Auxiliar em processos financeiros; 

Auxiliar na elaboração de planilhas, controle de vendas; Auxiliar no atendimento ao 

público; Auxiliar no pós venda junto à clientes. 

 

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, 03/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/MARKETING 

 
95959-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO; PUBLICIDADE; MARKETING  

Fase: 1ª à 5ª  

Local: CAPOEIRAS - Florianópolis  

Carga horária: 20H  

Valor da bolsa R$: 800,00  

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxílio Transporte Integral. 

 Atividades: Auxiliar a equipe montando books fotográficos; Auxiliar a equipe no 

aperfeiçoando planilhas de controle de fotos utilizando ferramentas de serviço, como 

Power point, Excel, Word e demais ferramentas; Auxiliar a equipe a elaborar planos para 

otimizar os serviços oferecidos.  

 

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, 03/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

95993-FLN / ESTÁGIO - PROJETOS 

Fase: 6ª à 8ª 

Local: Distrito Industrial - São José 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 1.100,00 

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte 

Atividades: Auxiliar no desenvolvimento e gestão de projetos; Apoiar na hora de atuar 

como facilitador da comunicação e da integração do projeto; Auxiliar nas participações de 

reuniões semanais para acompanhamento e melhor entendimento dos projetos; Auxiliar 

na produção de relatórios em relação ao andamento dos projetos; Apoiar na análise e 

controle das informações dos projetos durante todo o seu ciclo de vida; Apoiar a equipe 

de projetos no controle de recursos disponibilizados aos projetos; 

 

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, 03/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


