
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 
Se você nos acompanha nas redes sociais, sabe que possuímos a missão de construir o mundo que queremos 
viver, voltado ao mundo tecnológico e fazendo com que a vida em condomínio seja mais segura e agradável. O 
Porter Group se importa com as pessoas, e isso se reflete para dentro do nosso ambiente de trabalho, o qual 

possui um time muito unido gerando crescimento acelerado e entrega de resultados 
Possuímos a premissa de que, quando a intenção é nobre, o universo trabalha a favor. Então, bora construir com 
a gente? 
Atividades: 

• Atuar no atendimento de tickets de suporte do Portal de serviços da Porter Group; 

• Prestar atendimento ao usuário por meio de sistema de chamados e e-mail; 

• Criar e registrar documentações sobre as ações realizadas; 

• Criar scripts com estrutura e dados do SQL. 
Requisitos necessários: 

• Graduação em andamento em cursos da área de tecnologia; 

• Conhecimento em ferramentas de suporte; 

• Experiência com atendimento e suporte ao usuário. 
Diferencial: 

• Experiência com suporte ERP ou de software de vendas; 

• Conhecimento em banco de dados SQL. 
Alguns dos nossos benefícios flexíveis: 

• VA ou VR; 

• VT ou estacionamento; 

• Plano de saúde e odontológico; 

• Delicioso café da tarde todos os dias e open de bebidas quentes; 

• Descontos em academias e restaurantes da região; 

• Ginástica laboral 3x por semana; 

• Convênio com SESC e ACATE; 

• Vale pantufa; 

• Presente de aniversário; 

• Biblioteca colaborativa; 

• Espaço para refeições com geladeiras e microondas; 

• Auxílio educação; 

• Auxílio saúde; 

• Videogame; 

• No dress code; 

• Porter beer (chopp free após as 18hrs). 

 E ai, topa fazer parte dessa família? Inscreva-se pelo link: 

https://portergroup.feedback.house/vagas/vaga/Sm9iUG9zdGluZzo2MTE1NjYxZWNjMWE1ZjAwMzI0YzRhMWM= 

 

 

Florianópolis, 13/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 
Vaga: 119025 – Super estágios 

 
DATAPREV 

 
Fase: 4ª fase 

 
Florianópolis/SC - Centro 

 
Horário/carga horário semanal: Matutino ou Vespertino - 6 horas diárias 

 
Principais atividades que serão desenvolvidas: Auxiliar nas seguintes atividades: 

Desenvolvimento de softwares; Manutenção de softwares; Documentação de softwares; 
Teste de software. 

 
 

Valor da bolsa R$ 865,14 
Benefícios auxilio alimentação R$ 463,44 e o transporte R$ 115,00. Seguro de vida. 

 
 

Os candidatos interessados deverão se inscrever: 
https://www.superestagios.com.br/index/vagasEstagioDestaque.php?i=MTE5MDI1QEA5Njg= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 13/10/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


