
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMNISTRAÇÃO 

 
 
 

95946-FLN / ESTAGIO - PROSPECÇÃO E RELACIONAMENTO 

Fase: 4ª à 10ª 

Local: ESTREITO - Florianópolis 

Carga horária: 20H 

Valor da bolsa R$: 800,00 

Benefícios: Auxílio Transporte Habilidades: Word (Básico), PowerPoint (Básico), Windows 

(Básico), Internet (Básico), Excel (Básico) Atividades: Auxiliar com as ligações; Auxiliar na 

prospecção de clientes; Apoiar no relacionamento aos clientes. 

 

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, 10/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

96104-FLN / ESTÁGIO - PRÉ VENDAS, INSIDE SALES, ÁREA COMERCIAL 

Fase: 2ª à 8ª 

Local: SACO GRANDE - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 1.000,00 

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, VA: R$ 300,00 Estágio em home office 

Atividades: Auxiliar no contato com clientes (Inbound e Outbound); Auxiliar no 

atendimento de pedidos que chegam por telefone, site ou e-mail; Auxiliar na realização de 

pesquisa de leads para prospecção ativa; Auxiliar no contato com clientes via telefone, 

WhatsApp e e-mail; Auxiliar no agendamento de reuniões para os vendedores; Auxiliar na 

gestão do CRM (Pipedrive) e das Atividades. 

 

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, 10/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Código da Vaga: SC2021000106 
 

 Local do Estágio: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, nº 999, Pantanal - Florianópolis/SC 
 Concedente de Estágio: ELETROSUL 
 Horário: De segunda a sexta-feira, 4 horas diárias no turno vespertino a combinar - Totalizando 
20 horas semanais 
Bolsa Estágio: R$ 839,00 por mês 
 Auxílio Transporte: R$ 15,00 por dia efetivamente estagiado 

Atividades 
Auxiliar na manutenção dos processos administrativos do Programa de Estágio da Empresa como: 
- Realizar e acompanhar as contratações e rescisões do Programa de Estágio; 
- Analisar e realizar as prorrogações dos contratos; 
- Acompanhar e realizar os cálculos de recessos; 
- Manutenção e gerenciamento do aplicativo interno do Programa dos Estagiários; 
- Participar de reuniões de planejamento e de assuntos administrativos do setor. 
- Levantamento de dados e preenchimento de planilhas para atender relatórios internos referente ao 
programa de estágio; 
- Apoio no cálculo final da folha de pagamentos; 
- Apoio na inclusão e análise das comunicações de frequência para fechamento da folha de 
pagamentos dos estagiários; 
- Realizar a organização e arquivamento dos documentos administrativos do setor; 
- Tramitar documentação administrativa entre as áreas; 
- Verificar a implementação de ações preventivas e corretivas relacionadas às atividades do programa 
de estágio. 

Pré requisitos 
Ter disponibilidade para estagiar por no mínimo 1 ano; 
Possuir conhecimento em: 
- Word: nível básico 
- Excel: nível básico 

Inscrição no link: https://www.agiel.com.br/estudante/vagas/?codigo=SC2021000106 

 

 

Florianópolis, 10/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Empresa BP Promotora de Créditos tem 2 vagas de estágio em área administrativa em aberto. 

Atividades: Auditoria de ligações, Digitação de contratos, alimentação de planilhas, entre 
outras rotinas administrativas. 

6 Horas diárias de Segunda à sexta. 

Valor da bolsa R$800,00 /mês + R$80,00 de VT 

Duração do contrato: 12 meses 

Tipo de vaga: Tempo Integral, Meio Período. 

Endereço: Rua Campolino Alves, 386 Capoeiras - sala 03 CONTINENTE (Próximo ao Angeloni) 

Currículos para  recrutamento@bpcreditos.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 10/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

95328-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS. 

Fase: 4ª à 7ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 1.000,00 

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxílio Transporte fornecido pela empresa integralmente. 

Atividades: - Auxiliar na emissão de notas fiscais; - Auxiliar no acesso aos sistemas 

informatizados de controle de estoques; - Auxiliar no controle de planilhas; - Auxiliar no 

controle de contas a pagar e receber; - Auxiliar nas vendas, atendimento ao cliente na loja 

virtual, WhatsApp e e-mail. - Auxiliar também em atividades administrativas do setor; 

 

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, 10/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96176-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, CONTÁBEIS 

Fase: 1ª à 7ª 

Local: Cidade Universitária Pedra Branca - Palhoça 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 1.000,00 

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte, VT 100,00 Vale 

Alimentação 80,00 Atividades: Auxiliar nas rotinas de contas a pagar e de contas a 

receber; Auxiliar nos processos de caixa e conciliação bancária; Auxiliar nos processos de 

cobranças. 

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, 10/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

96162-FLN / ESTÁGIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Fase: 2ª à 8ª 

Local: Centro - Florianópolis 

Carga horária: 6H 

Valor da bolsa R$: 901,02 

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte 

Habilidades: Excel (Médio) Internet (Avançado) PowerPoint (Médio) Windows (Médio) 

Word (Médio) Atendimento ao Cliente (Avançado) Planilhas(Médio)Relatórios (Médio) 

Análise de Dados (Médio) Cobrança (Médio) 

Atividades: Auxiliar nas rotinas da controladoria: escrituração de notas fiscais, 

conciliações de pagamentos, cartões, bancos e caixas, participação no fechamento do 

mês, conciliação de folha de pagamento e benefícios, reportes de fechamento e análises 

de resultado. 

 

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, 10/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96139-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, MATEMÁTICA. 

Fase: 2ª à 5ª 

Local: 677 - CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 900,00 

Benefícios: Auxílio Transporte 

Atividades: Auxiliar na conferência de documentos de importação; Auxiliar nos cálculos de 

tempo de carga e descarga de navios de trigo e óleo; Auxiliar no controle de entrega de 

trigo nos moinhos; Auxiliar no controle de entrega de óleo na fábrica; Auxiliar na 

confirmação de negócios com clientes e fornecedores; Auxiliar nos serviços gerais de 

escritório. 

 

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, 10/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 

Código da vaga: 123162 

Curso: Administração  

Horário/carga horário semanal: 6h diárias  

Benefícios: valor da bolsa R$ 826,00 

Local: Florianopolis 

Atividades: Auxiliar no atendimento de clientes, auxiliar na oferta de serviços 

especializados; Solicitar autorização aos convênios; auxiliar clientes a respeito de 

exames; Entregar resultados de exames; auxiliar na Conferencia de guias de pacientes; 

Atualizar-se constantemente sobre novos serviços oferecidos pela empresa e sobre as 

possíveis mudanças de condições desses serviços; Realizar suas atividades visando o 

alcance de todas as metas definidas para a sua função; Atender todos os clientes com 

cordialidade e respeito e responsabilizar-se por encaminhá-los para a área que poderá 

atender suas demandas. 

 

OBS: Os candidatos interessados deverão cadastrar o currículo no 

https://www.superestagios.com.br/index/ 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 10/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


