
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96325-FLN / ESTÁGIO - CUSTOMER SUCCESS 

Fase: 1ª à 6ª 

Local: SACO GRANDE - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 1.000,00 

Benefícios: Auxílio Transporte 

Atividades: Prestar suporte e atendimento ao cliente via telefone, e-mail, chat e 

WhatsApp, esclarecendo dúvidas pertinentes aos produtos; Auxiliar o(a) cliente no 

manuseio de realizações de pedidos e ou/ alterações no site da Simple Organic; Atuar 

com atendimento ao cliente no rastreamento de pedido. 

 

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, 01/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

96361-FLN / ESTAGIÁRIO EM COMPRAS 

Fase: 2ª à 4ª 

Local: SERRARIA - São José 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 1.000,00 

Benefícios: Auxílio Transporte 

Habilidades: Inglês (Básico) 

Atividades: Presta suporte administrativo nos processos de compras dos materiais 

utilizados na empresa, de aplicação direta ou indireta no produto final, com 

acompanhamento dos prazos de entrega e cotação de materiais de menor complexidade 

técnica. 

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, 01/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96336-FLN / ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 

Fase: 1ª à 5ª 

Local: CAMPINAS - São José 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 778,00 

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte 

Atividades: Auxiliar na conciliação de balancetes, encadernação, paginação e arquivo. 

 

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, 01/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96350-FLN / ESTAGIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Fase: 5ª à 8ª 

Local: ESTREITO - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 850,00 

Benefícios: Auxilio Transporte integral fornecido pela concedente. 

Atividades: Auxiliar na rotina do setor administrativo da empresa; Dar apoio nas tarefas da 

área como controle e alimentação de planilhas, digitalização e arquivamento de 

documentos; Auxiliar nas demais rotinas administrativas. 

 

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, 01/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
96349-FLN / ESTÁGIO - CONTABILIDADE 

Fase: 5ª à 10ª 

Local: ESTREITO - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 850,00 Benefícios: Auxílio Transporte- Valor integral fornecido pela 

concedente. 

Atividades: Auxiliar na retirada de relatório gerenciais; Auxiliar na elaboração de planilhas 

operacionais; Auxiliar na checagem de consistências, emissão de guias de impostos, 

conciliações financeiras. Auxiliar no acompanhamento do fluxo financeiro de entradas dos 

valores dos clientes e dos contratos; Auxiliar nos recebimento dos créditos da empresa 

em tempo hábil, visando a regularidade financeira. 

 

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, 01/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

96285-FLN / ESTAGIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO PUBLICA  

Fase: 1ª à 5ª  

Local: ITACORUBI - Florianópolis  

Carga horária: 30h  

Valor da bolsa R$: 800,00  

Benefícios: Auxílio Transporte, VT: R$ 8,76 diário;  

Atividades: Apoio na pesquisa de novas licitações; Acompanhamento das licitações em 

andamento; Auxiliar na busca de resultados empresa vencedora e o valor; Auxilio na 

elaboração de relatórios e apresentações contendo informações de mercado; Apoio no 

arquivo de documentos; Auxilio nas demais 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, 01/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


