
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

95270-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, GESTÃO 

FINANCEIRA 

Fase: 2ª à 7ª 

Local: Saco dos Limões - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 917,00 

Benefícios: Trabalho em home office enquanto pandemia; Auxílio Transporte de 60,00 

quando retomado o presencial. 

Habilidades: Excel (Básico); Relatórios (Básico); Redação (Básico); Notas Fiscais 

(Básico); Contas a Pagar (Básico); Planilhas (Básico); Contas a Receber (Básico). 

Atividades: Auxiliar na Gestão Financeira de pequenos negócios; Auxiliar no lançamento 

de contas à pagar; Auxiliar em conciliações bancárias; Auxiliar em conferências de contas 

a receber; Auxiliar em rotinas financeiras diárias; Auxiliar na elaboração de relatórios 

financeiros. 

 

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, 06/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Estágio - logística (cod 32891) 

Cidade: Santo Antônio de Lisboa/ Florianópolis 

Atividades: auxiliar a organizar estoques (armazenagem); controle entrada e saída de 

mercadorias; lançamentos de nf's; elaboração de relatórios da logística; auxiliar na 

movimentação de mercadorias (logística). 

Horário: 09:00 até 12:00 | 13:30 até 16:30 

Carga horária: 30hr semanais - segundas à sexta-feira 

Remuneração: R$ 1.050,00 por mês 

Vale-transporte: sim. 

Vale-refeição: sim (R$ 660,00) 

Outros benefícios: empresa oferece possibilidade de efetivação + bolsa auxílio de R$ 

1.050,00 + VR de R$ 660,00 + assistência médica e odontológica. 

 
 

Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o e-mail: 
estagios5@metta.com.vc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 06/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Estagiário em Qualidade 

Código da Vaga: 2134089 
Cidade: Palhoça, SC 

� O PERFIL QUE PROCURAMOS: 
Buscamos um talento com alto foco no cliente e habilidades de relacionamento interpessoal e comunicação, 

principalmente na forma escrita. Comprometimento, colaboração e trabalho em equipe complementam o 
perfil desejado aqui na INVICTUS. 

As atribuições da função envolvem frequente uso de sistemas e análise de informações, por isso 
capacidade analítica e investigativa, atenção, raciocínio lógico, organização e planejamento serão 

importantes. 
Por fim, buscamos alguém com curiosidade, abertura e muita sede de aprendizado! 

. 
� A MISSÃO E O DIA A DIA DA VAGA: 

O Estagiário de Qualidade realizará o controle dos processos de garantia dos produtos desde a etapa de 
seu primeiro atendimento e avaliação da solicitação até análise do produto e deliberação junto ao cliente, 

assegurando rastreabilidade do processo e atendimento ágil aos clientes, através de ferramentas de 
atendimento ao cliente. 

Suas principais responsabilidades e atividades serão: 

• Atender clientes via e-mail e WhatsApp 

• Realizar avaliação e deliberação das solicitações de garantia 

• Avaliar as notas ficais de devolução emitidas e garantir sua conformidade com o processo 

• Avaliar os produtos retornados por meio de devoluções e trocas, organizando-os e destinando-os da 
forma adequada 

• Auxiliar na gestão dos processos de garantia 

• Auxiliar na gestão do estoque de produtos em garantia 

• Prestar suporte técnico a área de SAC 
O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ? 

• Ensino Técnico ou Tecnólogo cursando em Administração, Qualidade e Processos Gerenciais 

• Conhecimento pacote Office, nível Excel intermediário 
. 

� O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NA INVICTUS? 

• Vale Alimentação ou Refeição 

• Vale Transporte ou Auxílio Combustível 

• Cultura voltada à inovação e ao empreendedorismo 
. 

� Horário de trabalho: 
De segunda à sexta-feira (manhã ou tarde). Carga horária de 6h. 

 

Inscrição: https://invictus.enlizt.me/vagas/estagiario_em_qualidade-150921 

 

Florianópolis, 06/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

95328-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO  

Fase: 4ª à 7ª  

Local: CENTRO - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 1.000,00  

Benefícios: Auxílio Transporte fornecido pela empresa integralmente.  

Atividades: - Auxiliar na emissão de notas fiscais; - Auxiliar no acesso aos sistemas 

informatizados de controle de estoques; - Auxiliar no controle de planilhas; - Auxiliar no 

controle de contas a pagar e receber; - Auxiliar nas vendas, atendimento ao cliente na loja 

virtual, WhatsApp e email. - Auxiliar também em atividades administrativas do setor;  

 

 

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, 06/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
95510-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO - GME 

Fase: 1ª à 6ª 

Local: RUA SC-401, 2 - João Paulo - Florianópolis 

Carga horária: 20 H 

Valor da bolsa R$: 937,00 

Benefícios: Bolsa de estágio no valor de R$ 937,00. Auxilio transporte no valor de R0,00. 

Habilidades: Word (Médio), Internet (Médio), Excel (Médio), Windows (Médio), PowerPoint 

(Médio), Relatórios (Médio), Arquivo (Básico), Planilhas (Médio) 

Atividades: Auxiliar na elaboração de planilhas em excel; Dar apoio nos processos de 

Soluções de Mercado, Credenciamento e Escolha pelo Cliente; Dar apoio com 

atualização de CNDs no sistema informatizado SGF; Dar apoio em cadastramento e 

adequação de soluções e/ou fornecedores nos sistemas; Auxiliar com a inserção de 

documentos no Conexão; Auxiliar com o cadastro de títulos nos sistemas; Auxiliar no 

processo de pagamento de credenciados. 

 

 

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, 06/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 




