
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM GESTÃO 
DE RECURSOS HUMANOS 

 
Oportunidade de Estágio 313637/1  

Setor: DRH  

Local: CENTRO - Florianópolis  

Horário: à combinar (30 horas semanais)  

Requisitos: 3° A 5° FASE  

 Bolsa: R$ 900,00  

Benefícios: auxílio transporte  

Atividades: auxiliar a realizar cadastros no sistema drh e internet; auxiliar e realizar 

trabalhos em planilhas de excel; auxiliar na organização de arquivo e envio de 

documentos; auxiliar no controle de assinaturas e arquivo de documentos tais como 

admissão, férias e ponto eletrônico; auxiliar na confecção e envio de crachás. 

 

“Anote o código da vaga, acesse www.cieesc.org.br para verificar a possibilidade de 

autoencaminhamento ou compareça à unidade do CIEE”. FLORIANÓPOLIS RUA 

ANTÔNIO DIB MUSSI, 473 - CENTRO - Florianópolis - SC 4832161400 

ESTUDANTES@CIEESC.ORG.BR  

Para fazer o cadastro é necessário: RG, CPF e Comprovante de matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 21/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM GESTÃO 
DE RECURSOS HUMANOS 

 
93264-FLN / ESTAGIÁRIO DE DEPARTAMENTO PESSOAL- IEL 

Fase: 2ª à 5ª 

Local: RUA CRISTOVAO NUNES PIRES, 50 - CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 976,25 

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Alimentação R$ 252,80 Auxílio 

Transporte R$ 0,00 (Home-Office) 

Habilidades: Word (Básico), PowerPoint (Básico), Windows (Básico), Internet (Básico), 

Excel (Básico) 

Atividades: Apoiar na realização de atividades de suporte diversas à equipe/clientes 

internos, com destaque para auxílio no fechamento da folha de pagamento, alimentando o 

sistema com as informações primárias necessárias para realização do cumprimento dos 

deveres trabalhistas; Auxiliar no processo de Admissão e Demissão dos Colaboradores; 

Apoiar na hora de cumprir todas as normas, diretrizes e procedimentos técnicos do 

serviço e da empresa; 

 

 

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, 21/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM GESTÃO 
DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

01 VAGA - SETOR: RECURSOS HUMANOS 
Bolsa Auxílio de R$ 956,00 + Auxílio Transporte de R$200,00  

30 horas semanais / Período Vespertino 
 

 

Enviar currículo para rh02@crmsc.org.br até 30/07/2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 21/07/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 


