
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Estamos com uma oportunidade para Estágio na área Administrativa do Instituto 

ESSS em Florianópolis-SC 
Para essa posição você será responsável pelas atividades administrativas do Instituto 

ESSS, pela interação com professores, alunos e equipe comercial dos cursos promovidos 
na América Latina (Português e Espanhol). Será responsável pelo agendamento dos 

encontros, pesquisas de satisfação e operacionalização das demais rotinas de 
secretariado. Função fundamental para a boa experiência dos nossos alunos da 

especialização. 
 

Requisitos Exigidos: 
 

• Estar cursando Administração ou áreas correlatas; 
• Conhecimentos em Excel; 

• Ter habilidades de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar 
obstáculos e resistir à pressão de situações adversas; 

• Ter alto grau de organização e comprometimento; 
• Comunicar-se de forma clara e objetiva; 

• Ter um perfil proativo, investigativo, interessado em promover melhorias e 
contribuir com toda empresa; 

• Ter facilidade em trabalhar em equipe, alto grau de organização e 
comprometimento. 

 
Requisitos Desejáveis: 

 
• Conhecimentos em inglês e espanhol (escritas e verbais); 

 
Benefícios: 

 
• Bolsa de estágio para 30 horas semanais no valor de R$ 1.017,60 mensais. 

• Cartão VEE Benefícios Flexíveis com total mensal de R$1.080,31 que contempla 
as seguintes categorias: Flex Food, Mobilidade, Cultura, Saúde e Home-Office. 

• Vale transporte (de acordo com deslocamento casa-trabalho e vice-versa). 
 

Inscrições: https://esss.gupy.io/jobs/1159623 

 

Florianópolis, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMNISTRAÇÃO 

 
Estágio em Ecossistema de Inovação 

Código da Vaga: 2181682 
Cidade: Florianópolis, SC 

CERTI 
Temos como expectativa que você traga novos conhecimentos para a equipe e 

aprenda novas metodologias existentes, participando dos principais projetos da 
área realizando as seguintes atividades: 

• Apoio operacional a projetos; 
• Realização de atividades de divulgação e marketing; 

• Organização e realização de eventos; 
• Realização de contato com stakeholders do projeto; 

• Desenvolvimento de relatórios das atividades realizadas; 
• Compilação de estatísticas; 

• Levantamento, análise e interpretação de dados; 
• Participação na elaboração de estratégias, modelos e planos de negócios; 

• Redação e formatação de textos; 
• Estruturação de apresentações. 

 
Esperamos que você tenha as seguintes habilidades e atitudes: 

• Alto nível de independência e pró-atividade; 
• Boa capacidade de comunicação; 
• Habilidade em expressão escrita; 

• Senso de organização e planejamento; 
• Visão sistêmica na busca de soluções para o desenvolvimento de seus projetos; 

• Domínio do pacote Office (Word, Excel e Power Point). 
 

Cursando formação em: Administração, Economia, Engenharia de Produção ou áreas 
relacionadas, a partir da 5ª fase. 

 
Disponibilidade para: estagiar 30h semanais, presencialmente (pós-pandemia) e em 

home office (atualmente). 
 

Inscrições: https://certi.enlizt.me/vagas/estagio_em_ambientes_de_inovacao-100821 
 

 

Florianópolis, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
GE Careers 

Resumo da descrição do trabalho 
Estágio com foco na construção de competências em atividades de Controle Financeiro 

de Projetos, bem como oferecer uma oportunidade única para ganhar experiência prática 
através de tarefas desafiadoras e expandir seus conhecimentos de gestão de projetos e 

de finanças. Os trabalhos acontecerão em estreita colaboração com uma equipe da 
região e interação com várias funções regularmente. 

Descrição do cargo 
Responsabilidades: 

• Apoiar cálculos de custos e análise de projetos e manufatura. 
• Prestar suporte para relatórios financeiros. 
• Revisão trimestral de projetos/manufatura. 
• Apoiar atividades de fechamento financeiro. 
• Análise e reconciliação de contas de projetos. 

• Atividades de cobrança e faturamento. 
• Suporte em elaboração de previsões de resultados. 

Qualificações: 
 Cursando Administração, Contabilidade ou Economia com previsão de formação a partir 

de Julho/23 ou posterior; 
• Inglês Avançado; 

• Pacote office intermediário; 
• Disponibilidade de estagiar em horário comercial, 6hrs diárias (30horas semanais); 

Oferecemos: 
• Bolsa estágio compatível com o mercado; 

• Convênio Médico e Odontológico; 
• Seguro de Vida; 

• Vale Transporte/Fretado; 
• Restaurante (Fábrica) ou Vale Refeição (escritórios); 

• Programa de assistência a colaboradores; 
 

Inscrição:https://ge.wd5.myworkdayjobs.com/GE_ExternalSite/job/Florianopolis/Estgio-
em-Finanas---Controle-Financeiro-de-Projetos_R3595361-1 

 

Florianópolis, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 

Curso: Administração 

Fase: 3ª à 7ª 

Empresa/endereço: Somente Negócios 100% home office – Matriz: Rua Cancio 

Gomes, 609 sala A 103 – Porto Alegre /RS 

Horário/carga horário semanal: 6h diárias / 30h semanais 

Principais atividades que serão desenvolvidas: 

- Auxiliar nas atividades de pagamentos; 

- Auxiliar na gestão de fornecedores; 

- Auxiliar nas atividades de contas a receber; 

- Auxiliar nas atividades de emissão de notas fiscais; 

- Organização de documentos fiscais e contábeis; 

- Alimentação de planilhas e auxílio na gestão de dados internos. 

Valor da bolsa R$: 900.00 

Benefícios: (vt e/ou va se houver) 

Os candidatos interessados deverão se inscrever através do site: 

sementenegocios.com.br 

Informações e curriculos: flavia@sementenegocios.com.br 

Whatsapp: 48.999483134 

 

 

 

 

Florianópolis, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 

 
94890-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, CONTÁBEIS, ECONOMIA  

Fase: 5ª à 10ª  
Local: Santo Antonio de Lisboa - Florianópolis  

Carga horária: 30H  
Valor da bolsa R$: 975,00  

Benefícios: - Estágio em home office enquanto pandemia; - Ajuda de custo no home office 
de R$ 180,00.  

Habilidades: Excel (Médio), PowerPoint (Médio).  
Atividades: Auxiliar nas compras em geral (mobiliário, passagens aéreas, hospedagem); 
Auxiliar na cotação de preços e compras junto a fornecedores; Auxiliar na elaboração e 
envio de contratos; Auxiliar na emissão de notas fiscais de faturamento mensal; Auxiliar 
na revisão diária de extratos bancários; Auxiliar em rotinas de contas a pagar, receber e 

fluxo de caixa; Apoiar no controle de planilhas de pagamento de terceiros; 
Acompanhamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação do espaço físico;  

 
 
 

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, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

94745-FLN / ESTÁGIO- ADMINISTRAÇÃO 

Fase: 1ª 

Local: AGRONÔMICA - Florianópolis 

Carga horária: 22H 

Valor da bolsa R$: 650,00 

Benefícios: Auxílio Refeição; Auxílio Transporte pago integralmente. 

Atividades: - Auxiliar no atendimento geral ao público por todos os canais de atendimento; 

- Auxiliar na organização geral de agenda de consultas; - Organizar escala de 

atendimento entre os doutores; - Auxiliar na documentação de pacientes, exames e plano 

de saúde; - Preenchimento de informações gerais no sistema. 

 

 

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, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
94867-FLN / ESTÁGIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Fase: 1ª à 8ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 20H 

Valor da bolsa R$: 400,00 

Benefícios: Auxílio Transporte 

Atividades: Auxiliar com os cuidados com os contratos dos profissionais que trabalham na 

empresa; Dar apoio com as notas fiscais, fechamentos do mês, controle de estoque, 

emissão dos recibos, Auxiliar no planejamento do fluxo de profissionais entre outras 

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, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
94957-FLN / ESTAGIO-ADMINISTRAÇÃO-FLORIANÓP OLIS 

Curso(s): Administração, Administração de Empresas 

Fase: 1ª à 3ª 

Local: Agronômica - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 750,00 

Benefícios: Auxilio transporte no valor de 9,00 por dia útil. 

Atividades: - Auxiliar na realização de encaminhamentos de processos judiciais; - Auxiliar 

no atendimento aos advogados, cópia de processos e pesquisas de processos de 

legislação; - Auxiliar no arquivamento de documentos e processos; - Auxiliar nas 

atividades próprias do setor (Atendimento telefônico, recepção e correios). 

 

 

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, 15/09/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


