
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO  

 
 

96683-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO, PROCESSOS 

GERENCIAIS 

Fase: 1ª à 8ª 

Local: CENTRO - São José 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 800,00 Benefícios: Auxílio Transporte- Valor integral fornecido pela 

concedente. Atividades: Auxiliar no suporte da ferramenta de Software de Saúde 

ocupacional da empresa; Auxiliar no Suporte ao Cliente em caso de dúvidas relacionados 

a área; Auxiliar nos cadastros no sistema (Médicos, prestadores, agenda, laudos, etc); 

Auxiliar nos relatórios e organização de demandas da gestão dos Afastados do INSS. 

 

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, 15/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO / MARKETING 

 
 

96592-FLN / ESTÁGIO EM PRÉ-VENDAS/SDR Fase: 1ª à 6ª 

Local: Estreito - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 800,00 Benefícios: Auxílio Alimentação ou Refeição, Assistência 

Odontológica, GoGood+Vitalk Estágio em Home office.  

Atividades: Auxiliar no atendimento ao cliente nos diversos canais oferecidos, sendo de 

forma digital ou via telefone; Entender as expectativas dos clientes para ofertar os imóveis 

em pauta de forma assertiva; Verificar a disponibilidade dos imóveis. Apoio na validação 

com cliente sua disponibilidade e comprometimento para com o agendamento; Auxiliar na 

alimentação do CRM (Bitrix) com informações relevantes em relação ao cliente que 

possam auxiliar na conversão. 

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, 15/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Código da Vaga: SC2021000114 

 
Local do Estágio: Centro - Florianópolis/SC 

Concedente de Estágio: CLINICA ODONTOLÓGICA 
 Horário: De Segunda a Sexta-feira, das 08:30 às 12:30h 

Bolsa Estágio: R$ 600,00 por mês 
 Auxílio Transporte: Sim 

Atividades 
- Atendimento a clientes; 

- Auxiliar nos processos de gestão da clínica; 
- Conferência de material; 

- Controle de estoque; 
- Cotação para compra de material; 

- Avaliação e acompanhamento de resultados. 
 

Pré requisitos 
Ter disponibilidade para estagiar por no mínimo 1 ano; 

Possuir conhecimento em: 
- Word: nível básico 
- Excel: nível básico 

- Power Point: nível básico 
 

Informações Importantes 
- Características desejáveis: Bom humor, proatividade, goste de trabalhar em equipe e 

ética. 
 

Inscrições: https://www.agiel.com.br/estudante/vagas/?codigo=SC2021000114 
 

 

Florianópolis, 15/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Essa vaga é para a galera da Administração ! Que tal estagiar em uma empresa 

especializada em Medicina do Trabalho, que atua no mercado há 15 anos e tem como 

objetivo assessorar seus clientes  com um trabalho de qualidade? 

Acesse https://www.empresabdr.com.br/lista-vagas?id=002068 para se cadastrar!  

 

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO - INGLESES - FLORIANÓPOLIS 

 

Requisitos: 

Cursando Técnico ou Superior em Administração ou área relacionadas; 

Conhecimento em Pacote Office; 

Habilidade com tecnologia. 

 

Salário: R$700,00 - Bolsa Estágio. 

Horário: 30h semanais - Segunda a Sexta - 08h às 14h ou 12h às 18h. 

Benefícios: VT (R$100,00). 

Local: Ingleses do Rio Vermelho - Florianópolis. 

 

 
 

Florianópolis, 15/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO / GESTÃO COMERCIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 15/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/MARKETING 

 
 
 

96714-FLN / ESTÁGIO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, JORNALISMO 

Fase: 3ª à 8ª 

Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 976,25 

Benefícios: Auxílio Alimentação/ Auxílio Transporte- Valor integral fornecido pela 

concedente.  

Atividades: Dar apoio no suporte às atividades de Comunicação Interna, apoiar na 

revisão, criação e editoração de materiais gráficos internos; Auxiliar em eventos 

corporativos, no acompanhamento de chamados no sistema corporativo e da agência 

parceira, envio de e-mails marketing, comunicados; Auxiliar na realização orçamentos. 

 

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, 15/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


