
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTAGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Código da vaga: 92640-FLN 

Local: ROD. DOUTOR ANTONIO LUIZ MOURA GONZAGA, 3339 

RIO TAVARES - Florianópolis 

Carga horária: 30h 

Valor da bolsa R$: 700,00 

Benefícios: Auxílio Transporte, Auxilio Transporte R$ 220,00 

Atividades: Dar apoio na hora de ser o responsável por implementar e zelar pelo 

cumprimento dos fluxos de procedimentos administrativos e financeiros; Auxiliar na 

realizar lançamentos e conferências de prestações de contas; Auxiliar na hora de realizar 

o arquivamento de documentos físicos e gerenciando informações; Apoiar a gestão da 

área, controlar os recebimentos e remessas de correspondências e documentos; 

 

 

 

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, 25/06/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
Código:300684/1  

Setor: departamento contábil financeiro  
Local: Itacurubi - Florianópolis  

Horário: 8:00 às 14:00 horas, com total de 30 horas semanais  
Requisitos: 2° a 8° fase 

Bolsa: R$ 1.080,00 
Benefícios: vale refeição, auxílio transporte 

Auxiliar arquivamento de documentos; auxiliar no recebimento de processos de 
pagamento; auxiliar lançamentos contábeis simples; auxiliar no processo de 

controle de diárias e auxiliar nas baixas e outras atividades possíveis pela função. 
 
 
 
 

Caso tenha interesse na oportunidade, é necessário enviar o seu currículo pessoal 
para o e-mail acolhimentofln1@cieesc.org.br, e no assunto informar o código da 

vaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 25/06/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
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Florianópolis, 25/06/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 Para se cadastrar basta: acessar a página de carreiras (link): https://www.intelbras.com/pt-

br/carreiras  e clicar: "Faça parte dessa equipe". 

 Realizar seu cadastro (currículo) no site: "+ Novo Currículo". 

 Após preencher as informações de cadastro, é necessário candidatar-se para vaga de interesse, 
para isso, clique na aba oportunidades > clique na vaga (ex: 12659). 

 Por fim, clique em "Candidatar-se" e pronto! 

 

Florianópolis, 25/06/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

https://www.intelbras.com/pt-br/carreiras
https://www.intelbras.com/pt-br/carreiras

