
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING/PSICOLOGIA 

 
 
 

96254-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, PSICOLOGIA, MARKETING 

Fase: 7ª à 8ª 

Local: SACO GRANDE - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 1.000,00 

Benefícios: Auxílio Transporte, Até R0,00/Mês para desenvolvimento pessoal em 

plataformas parcerias.  

Atividades: Dar apoio na realizaçao de Onboarding e Follow On de novos clientes na 

Plataforma Éleme; Auxiliar no entendimento das necessidades do cliente para que ele 

tenha sucesso no uso de nossa tecnologia e nos objetivos estabelecidos na venda; 

Auxiliar na atualização do PMP do cliente em dia. 

 

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, 17/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
PSICOLOGIA/GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

A BDR – Talentos Corporativos procura profissionais para a vaga: 

ESTÁGIO EM RH - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – FLORIANÓPOLIS 

Requisitos: Você está cursando ensino superior em Psicologia, Gestão de RH, 

Administração ou áreas relacionadas e quer muuuuito se desenvolver na área de 

Recrutamento e Seleção? Vem fazer parte do nosso time! 

Nós buscamos uma pessoa que goste muito de aprender, que tenha conhecimento em 

redes sociais e Pacote Office e que tenha excelente redação. 

Aqui na BDR você vai encontrar um time de mulheres que busca fazer diferença na vida 

de pessoas e empresas, através de um trabalho de qualidade e com muita empatia! A 

gente se compromete com o seu desenvolvimento! Temos autonomia, mas amamos 

trabalhar em equipe. 

Cada uma aqui dentro sabe o seu papel e a gente comemora e se orgulha de cada uma 

das nossas conquistas! A gente quer crescer juntas! 

Diferenciais: Será muito legal se você tiver realizado cursos online na área de 

Recrutamento e Seleção. Embora a gente vá te dar todo um treinamento, esses cursos 

facilitarão muito o seu processo de aprendizado, por isso a gente adora! 

Atividades: Você vai trabalhar diretamente em contato com as pessoas candidatas, 

buscando aquele match perfeito entre profissionais e empresas! 

Suas responsabilidades serão: 

● Atrair e prospectar talentos para as vagas, por meio de divulgação e hunting; 

● Auxiliar no processo de seleção de candidatos por meio de triagem de currículos e 

contato com profissionais, avaliando competências técnicas e comportamentais de acordo 

com a vaga; 

● Agendar etapas de processos seletivos; 

● Realizar atendimento telefônico aos profissionais para esclarecer dúvidas. 

Bolsa: R$ 800,00 - Bolsa Estágio. 

Horário: 30h semanais - Segunda a Sexta - Horário flexível. 



Benefícios: Auxílio Home Office (R$100,00) + Folga de Aniversário + Assistência 

Psicológica. Local: Trindade - Florianópolis (Home Office durante a pandemia). 

Interessados devem cadastrar seu currículo em www.empresabdr.com.br, na vaga 

Estágio em RH - Recrutamento e Seleção - Flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 17/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 


