
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM ANÁLISE 
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 
 

01 VAGA - SETOR: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Bolsa Auxílio de $ 956,00 + Auxílio Transporte de $200,00 em pecúnia. 

20 horas semanais / Período Matutino 
 

Vaga destinada aos alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
 

Requisitos: 
a.    - Estar cursando graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas 
de Informação, Gestão em Tecnologia da Informação ou áreas correlatas / 3ª fase ou 

superior (pré-requisito); 
 

b.    - Ser pontual, uma vez que existe um horário de funcionamento da instituição que 
deve ser respeitado; 

 
·    - Ser comunicativo, uma vez que o estágio terá como atribuições o atendimento de 

primeiro nível e o gerenciamento de incidentes, o que exige facilidade de comunicação e 
clareza ao atender clientes internos (funcionários e conselheiros) e externos (médicos e a 

sociedade em geral);· 
 

d.   -  Trabalhar bem sob pressão e com prazos; 
 

e.   -  Trabalhar bem em equipe;  
 

f.     - Ter interesse em atuar na área de suporte e gerenciamento de incidentes. 
· 

Enviar currículo para estagiorh01@crmsc.org.br  até 30/08/2021. 
 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 11/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM ANÁLISE 
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 
 

Área: Cursos técnicos na área de informática, Computação, Sistemas de Informações ou 

afins Período: Matutino/Vespertino 

Carga Horária: 20 horas semanais 

Valor da Bolsa: R$ 750,00 + 50,00 de auxilio transporte. 

Atividades desenvolvidas: Atuar no desenvolvimento de sistemas, realizando a 

programação em sistemas da FEESC, inclusive no desenvolvimento de websites. 

Atualizar sistemas, aplicações e websites; 

Realizar ações de suporte a usuários em programas específicos; 

Conhecimentos Desejável:  Programação em PHP e C#. 

Local do Estágio: FEESC – Campus Universitário- Trindade - Fpolis 

 

Inscrição: Enviar o currículo por e-mail pessoal@feesc.org.br, com o assunto: vaga de 

Estágio/bolsa de TI 

 

Data para o envio: até 15 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 11/08/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


