
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
95517-FLN / ESTAGIO - ADMINISTRAÇÃO GME 

Fase: 3ª à 6ª 

Local: João Paulo - Florianópolis 

Carga horária: 20h 

Valor da bolsa R$: 937,00 

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

(Médio) 

Atividades: Apoio as atividades administrativas/operacionais do Observatório de 

Negócios; Dar suporte aos analistas do Observatório de Negócios; Auxiliar a organizar 

documentos e processos; Apoio a pesquisas e coleta de informações e dados. 

 

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, 13/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 

 
95609-FLN / ESTÁGIO - ADM/CONTÁBEIS/ECONOMIA  

Fase: 2ª à 6ª  

Local: RUA LEOBERTO LEAL, 604 - BARREIROS - São José  

Carga horária: 30h  

Valor da bolsa R$: 1.100,00  

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxílio Transporte: R$ 133,50.  

Atividades: Auxiliar nos processos de abertura de contas; Dar apoio na hora de ligar para 

os associados informando sobre a chegada de cartões, cheques e demais documentos; 

Auxiliar nos terminais de autoatendimento (ATM); Auxiliar na entrega de talões de 

cheques e confecção de protocolos; Auxiliar na digitação de propostas de 

empréstimos/financiamentos; Dar apoio na hora de atualizar, conferir e cadastrar 

informações nos sistemas utilizados na Cooperativa.  

 

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, 13/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
A Ativa Fitness, uma das maiores academias do sul da ilha, localizada no bairro Rio Tavares, está contratando 
pessoas para a vaga de Estágio em Administração. 
 
As principais funções requeridas são: 
 
Você será responsável por atender o nosso cliente de forma humanizada e a construir relações vibrantes 
conosco! 
Obrigatórios: Boa comunicação oral e escrita. Motivação pessoal e vontade de se desenvolver. Capacidade 
de organização e foco no resultado. 
Gostar de trabalhar com metas e desafios. Espírito de equipe.  
 
Atividades: Atividades na área administrativa, contas a pagar e receber, faturamento, cobrança e demais 
atividades da área. Interagir com clientes presencialmente, por telefone e e-mail. 
 
Nós acolhemos os novos talentos e os tratamos como se fossem do time há muito tempo, porque afinal, 
somos uma família que só cresce, e acreditamos que tudo isso acontece por causa de nosso time. Somos 
apaixonados pelo que fazemos e pelos nossos alunos. Se você quer alcançar a alta performance pessoal e 
profissional junte-se a nós! 
 
Prezamos pela atenção aos mínimos detalhes e pela relação construtiva e próxima com nossos alunos. 
 
O que buscamos em você? 
Que você AME trabalhar com pessoas! :) 
 
Principais funções: 
 
Atendimento telefônico e presencial de clientes; 
Organização de arquivos e operação de sistema da academia (financeiro e administrativo); 
Recepção e envio de documentos; 
Verificação da entrada e saída de correspondências; 
Auxílio aos assistentes, analistas e professores nas atividades propostas. 
 
O estágio é para atuar de segunda a sexta, das 07 às 13 horas. 
Bolsa-auxílio no valor de R$ 800,00; 
Comissão por vendas concretizadas dos planos da academia aos clientes; 
Vale Transporte. 
 
Possibilidade de efetivação. 
 

Interessados, enviar currículo para: contato@ativaplayfitness.com.br  ou pelo whatsapp:(48) 3065-4152. 

 

 

Florianópolis, 13/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMNISTRAÇÃO 

 
95515-FLN /  AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Fase: 1ª à 4ª  

Local: AREIAS - São José  

Carga horária: 20H  

Valor da bolsa R$: 500,00  

Benefícios: Auxílio Transporte Atividades: Auxiliar a equipe de vendas nas negociações 

dos produtos; Auxiliar na reposição de produtos, análise de produtos para compras, 

realização de balanços, preparação de produtos de vendas online, empacotamento de 

produtos, separação de pedidos de clientes; Apoio nas rotinas administrativas e 

financeiras.  

 

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, 13/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 

 
95569-FLN / ESTÁGIO EM CUSTOMER SUCCESS 

Fase: 4ª à 8ª 

Local: CAMPINAS - São José 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 800,00 

Benefícios: Auxilio Transporte 

Atividades: Auxiliar no dia a dia junto aos clientes identificando os desafios relacionados a 

expedição e coleta de mercadorias; Auxiliar nas atividades do time de CS (Sucesso do 

Cliente) para atendimento de necessidades dos clientes; Auxiliar no Projeto de Estágio - a 

ser definido em conjunto com a Equilibrium para resolver um dos grandes desafios de 

uma startup em crescimento; Dar apoio na gestão das operações logísticas em 

andamento na Plataforma. 

 

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, 13/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
95502-FLN / ESTÁGIO FINANCEIRO 

 Fase: 1ª à 8ª Local: Jardim Eldorado - Palhoça  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 1.000,00  

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Assistência Médica, Auxílio Transporte  

Atividades: Auxiliar na elaboração do fluxo de caixa, conferindo lançamentos, preparando 

projeções e simulações financeiras; Auxiliar na manutenção do índice de inadimplência 

dentro dos percentuais definidos pela empresa, realizando cobranças, negociações, 

contrato de câmbio, contatos preventivos e emitindo relatórios; Auxiliar na apuração de 

comissões, levantando informações, gerando relatórios, encaminhando para pagamento; 

Auxiliar no preenchimento e manutenção de indicadores da área;  

 

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, 13/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


