
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

95836-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO; COMÉRCIO EXTERIOR. 

Fase: 1ª à 5ª 

Local: ITACORUBI - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 982,99 

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxilio Transporte R$ 160,00 

Atividades: Dar apoio com a defesa de interesses, acompanhamento de acordos 

internacionais e participação em fóruns empresariais internacionais; Auxiliar com a 

certificação de origem; Auxiliar com a promoção de negócios internacionais, organização 

de missões empresariais, rodadas de negócio, seminários bilaterais, receptivos a 

delegações estrangeiras; Dar apoio com capacitações em temas de comércio 

internacional; Dar apoio com estudos de inteligência de mercado internacional; 

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, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96278-FLN / ESTÁGIO EM RECEPÇÃO / CLÍNICA MÉDICA 

Fase: 1ª à 5ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 25H 

Valor da bolsa R$: 1.100,00 

Benefícios: Auxílio Transporte 

Atividades: Auxiliar na recepção de clinica médica. Auxiliar no agendamento de consultas. 

Auxiliar na confirmação de agenda. Auxiliar na entrega de receitas e prontuários. Auxiliar 

no atendimento ao público. 

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, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

96300-FLN / ESTÁGIO ADMINISTRATIVO EM EMPRESA DE IMPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO 

Fase: 7ª à 8ª 

Local: João Paulo - Florianópolis 

Carga horária: 25h 

Valor da bolsa R$: 950,00 Benefícios: Auxílio Transporte Habilidades: Inglês (Médio), 

Atendimento ao Cliente (Médio) 

Atividades: Auxiliar no processo de importação Auxiliar no controle de estoque Auxiliar na 

gestão de pedidos e emissão de notas fiscais Auxiliar na cobrança de títulos vencidos 

Auxiliar na expedição de mercadorias Auxiliar na prospecção e relacionamento com 

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, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96281-FLN / ESTÁGIO - FINANCEIRO/ADMINISTRATIVO 

Fase: 2ª à 6ª 

Local: RUA LAURO LINHARES, 2010 - TRINDADE - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 1.145,00 

Benefícios: Auxílio Transporte, Bolsa auxílio atrativa; Inglês e Espanhol In Company; 

Horários flexíveis;  

Atividades: Auxiliar na parte de compras; Fazer controle de estoque e equipamentos; Dar 

suporte ao atendimento financeiro dos 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, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

96309-FLN / ESTÁGIO - COMERCIAL 

Fase: 3ª à 7ª 

Local: SANTA MONICA - Florianópolis 

Carga horária: 25H 

Valor da bolsa R$: 950,00 Benefícios: Auxílio Transporte, 13º salário 

Atividades: Auxiliar na hora de alimentar e operacionalizar CRM; Auxiliar na recepção dos 

clientes na chegada a empresa; Dar apoio ao suporte operacional aos processos de 

vendas ao analista; Auxiliar as compras passagens e hospedagem para os comerciais; 

Auxiliar na compra de insumos para as salas de reuniões; Auxiliar no cadastramento dos 

clientes pessoa física nas plataformas de investimentos; Auxiliar no recebimento dos 

documentos pessoais dos 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, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96350-FLN / ESTAGIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Fase: 5ª à 8ª 

Local: ESTREITO - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 850,00 

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxilio Transporte integral fornecido pela concedente. 

Atividades: Auxiliar na rotina do setor administrativo da empresa; Dar apoio nas tarefas da 

área como controle e alimentação de planilhas, digitalização e arquivamento de 

documentos; Auxiliar nas demais rotinas administrativas. 

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, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINSITRAÇÃO 

 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, torna pública a realização de 

PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de Graduação em 

ADMINISTRAÇÃO. 

A jornada de atividades do estágio de Graduação em Administração é de 20 (vinte) horas 

semanais. 

O valor da bolsa de estágio de Graduação em Adminsitração é de R$ 850,00 (oitocentos 

reais), acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a 

serem pagos proporcionalmente ao dia estagiado. 

 

Inscrições: 22/11/2021 ATÉ 06/12/2021 

 

A declaração de comprovação de desempenho acadêmico deve ser encaminha para 

assinatura completamente preenchida, através do e-mail nasce@cesusc.edu.br com o 

prazo de 5 dias para assinatura. 

A nota de desempenho acadêmico é encontrada no histórico escolar do aluno em seu 

sistema acadêmico, opção impressões. 

 

Mas informações, edital e inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site 

https://www.mpsc.mp.br/faca-parte-do-mpsc/portal-dos-estagios 

 

 

 

 

Florianópolis, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 
 
 



 
 
 

 

COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO  

 

 

Declaro, para fins de participação no Processo Público de Credenciamento de Estagiários do 

Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que o(a) estudante [NOME COMPLETO], CPF n. 

[INSERIR NÚMEROS], graduando no(a) curso de [NOME DO CURSO, POR EXEMPLO: 

DIREITO] da instituição de ensino [NOME DA INSTITUIÇÃO] e possui como desempenho 

acadêmico2 a nota [MÉDIA GERAL DE TODAS AS DISCIPLINAS CURSADAS, DE 0 A 10, 

INCLUINDO-SE, SE HOUVER, ATÉ DUAS CASAS DECIMAIS, SEM ARREDONDAMENTO] 

(NÚMERO POR EXTENSO, POR EXEMPLO: oito vírgula zero cinco).  

 

 

 

Florianópolis, XX de novembro ede 2021 

 

 

 

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

 

____________________________________ 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

96368-FLN / ADMINISTRAÇÃO 

Fase: 3ª à 8ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 20H 

Valor da bolsa R$: 1.101,95 

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxílio transporte será fornecido pela unidade concedente 

- cartão. Atividades: Auxiliar na montagem de processos administrativos; Apoio no 

encaminhamento ao relator; Auxiliar na redação dos pareceres; Suporte no recebimento 

do retorno do Conselheiro e apoio ao setor de registro. 

 

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, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96366-FLN / ADMINISTRAÇÃO/CONTÁBEIS 

Curso(s): Administração 

Fase: 3ª à 8ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 20H 

Valor da bolsa R$: 1.101,95 Benefícios: Auxílio Transporte, Auxílio transporte será 

fornecido pela unidade concedente - cartão.  

Atividades: Atuar junto ao setor financeiro; Apoio na confecção de boletos; Auxiliar na 

separação dos boletos bancários que são dado baixa nos pagamentos através do 

sistema; Auxiliar na separação de documentos para a contabilidade; Dar apoio ao 

atendimento telefônico. 

 

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, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


