
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, torna pública a 

realização de PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de 

Graduação em DIREITO no âmbito do Núcleo Regional de São José, 

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

semanais. 

O valor da bolsa de estágio de Graduação em Direito é de R$ 800,00 (oitocentos reais), 

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

pagos proporcionalmente ao dia estagiado. 

 

Inscrições: 12/11/2021 ATÉ 26/11/2021 

 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Formulário de Inscrição que estará 

publicado junto ao presente Edital no sítio oficial da Defensoria Pública do Estado de 

Santa Catarina na internet www.defensoria.sc.def.br , 

 no período compreendido entre às 13 horas do primeiro dia e às 19 horas do último dia 

previsto para as inscrições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 
 

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

PROCESSO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO para estágio de Graduação em 

DIREITO. 

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

semanais. 

O valor da bolsa de estágio de Graduação em Direito 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 se encontra 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 de 2021 

 

 

 

REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

 

____________________________________ 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 
 

Curso:  Direito 

Fase: A partir do 7° semestre 

Empresa/endereço: Habitasul 

Horário/carga horário semanal: Das 13h as 18h, de segunda a sexta 

Principais atividades que serão desenvolvidas: 

Buscamos um(a) estagiário(a) para auxiliar nas atividades de gerenciamento de riscos, 
controles internos, compliance e mitigação dos impactos. para dar apoio a diretoria e os 
gestores no gerenciamento de riscos e mitigação dos impactos através da melhoria dos 

controles internos e auxiliar na implementação da cultura de Integridade. 
Valor da bolsa R$: 1.100.00 

Benefícios: VT (quando necessário estar na empresa 

Auxílio home office 

Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o e-mail: 

oportunidades@irani.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM DIREITO 
 
 
 

Curso: DIREITO 

Fase: 7º OU 8º SEMESTRE 

Empresa/endereço: BASTOS E SOUZA ADVOGADOS 

Rodovia Armando Calil Bulos,6110, sala 203, Ingleses. 

Horário/carga horário semanal: 30 horas semanais 

Principais atividades que serão desenvolvidas: elaboração de petições, acompanhamento 

de audiências, júris, atividades administrativas. 

Valor da bolsa R$: 400,00 

Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o e-mail: 

adv.tiagosouza@outlook.com 

OBS: Preferencialmente residir no bairro Ingleses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 24/11/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 


