
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96515-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, Integral Atividades: Auxilio no setor comercial da empresa. 

Auxiliará na manutenção de contrato dos nossos clientes. Auxiliará esse setor quanto a 

organização dessas documentações. Auxiliará no contato 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, 08/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO COMERCIAL 

 
 
 

96511-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, 08/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

96531-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA, ENG. AMBIENTAL, ENG. DE 

PRODUÇÃO 

Fase: 2ª à 7ª 

Local: ITACORUBI - Florianópolis 

Carga horária: 30H 

Valor da bolsa R$: 982,99 

Benefícios: Auxílio Transporte - Valor integral fornecido pela concedente. Habilidades: 

Word (Básico), PowerPoint (Básico), Windows (Básico), Internet (Básico), Excel (Básico). 

Atividades: Auxiliar na assessoria administrativa, organização de reuniões e seminários; 

Auxiliar na gestão de projetos; Dar apoio as câmaras especializadas de meio ambiente; 

Auxiliar nos estudos sobre sustentabilidade, meio ambiente; Auxiliar nas estatísticas 

referente a resultados de pesquisas; Dar apoio com o relacionamento telefônico com 

clientes externos; Auxiliar nas pesquisas sobre Mobilidade urbana; Dar apoio em 

pesquisas de temas de interesse da Gerência; 

 

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, 08/12/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


