
101170-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIADO,
PROCESSOS GERENCIAIS. 

 Fase: 2ª à 6ª 
Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30H 
Valor da bolsa R$: 960,00 

Benefícios: Auxílio Transporte; Assistência Odontológica.
Atividades: Auxiliar na recepção dos pacientes; Auxiliar no

atendimento ao cliente; Auxiliar na marcação de consultas e
exames; Auxiliar no cadastro e digitalização de fichas; Auxiliar
no cadastro de guias de convênios; Auxiliar na elaboração de

relatórios; Dar apoio administrativo. 
 

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
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Pessoa Estagiária de Logística
ATIVIDADES:  Controlar a quantidades de equipamentos em estoque; ● Sinalizar a
área de compras de necessidade de novos pedidos de itens; ● Realizar cotações de

fretes para envio de equipamentos a parceiros; ● Separar itens para expedição
(vendas, locação e retorno RMA); ● Embalar e pesar de itens para expedição; ●

Acompanhar os processos de locação de equipamentos para verificar o que deve
ser expedido; ● Conferir os itens de projeto de locação se as versões fazem sentido;

● Preencher e fazer o controle em planilha de locação de lockers (armários
eletrônicos); ● Cadastrar itens no sistema; ● Emitir notas de devolução de itens

locados; ● Controlar as devoluções de itens locados incluindo cobrança dos envios
dos itens; ● Emitir notas de remessa de entrada e saída referente a RMA; ●

Preencher o diário de planilha de métricas para acompanhamento de desempenho
 

REQUISITOS: Que você esteja cursando graduação em Administração, Processos
Gerenciais, Logística ou áreas afins; ● Que tenha disponibilidade para estágio de 

06h diárias (30h semanais em horário comercial). 
 

MODALIDADE: Presencial em Santa Mônica Office - R. Nirberto Haase, 100 - Santa
Monica, Florianópolis - SC. (das 9h às 16h ou das 10h às 17h). 

 
BENEFICIOS:

Bolsa estágio de R$900+ benefícios; ● Auxílio alimentação e/ou refeição (Caju -
benefício flexível) ● Auxílio saúde (plano de saúde e odontológico); ● Auxílio
mobilidade; ● Auxílio cultura e educação - entregues no cartão de benefício

flexível, com bandeira VISA. 
 

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÃO:
https://portergroup.enlizt.me/vagas/pessoa_estagiaria_de_logistica-220622?

_branch_match_id=1052232031669664683&utm_source=me_share&_branch_referrer
=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXT83LyawqycpP0kssKNDLyczL1i8NKvI0SvQMNSlMAgB

2155tJgAAAA%3D%3D
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RAMO DA EMPRESA - Consultoria em tecnologia da informação. 
CURSOS - Marketing / Administração / Comunicação; - Gestão de

Empresas / Publicidade e Propaganda. 
ATIVIDADES - Assessorar nas demais atividades da área; - Prestar

suporte no alcance das metas da área; - Realizar o ajuste de erros que
retornam dos marketplaces; - Acompanhar os indicadores da área

junto ao analista de publicação; - Auxiliar com as metas de qualidade e
tempo de publicação dos anúncios; - Administrar os produtos de acordo

com a árvore de categorias dos marketplaces. 
REQUISITOS - Semestre de Estudo do 2° até o 7° Semestre; - Conclusão
no 2° semestre de 2022 até o 2° semestre de 2026. BENEFÍCIOS - Bolsa
Auxílio de R$1000.00 por mês; - Vale Refeição R$15.90 por dia; - Auxílio
Transporte; - Recesso Remunerado; - Possibilidade de Prorrogação e

Efetivação. 
HORÁRIO E LOCAL DE ESTÁGIO - De segunda a sexta-feira, sendo 6h

diárias a combinar com a empresa. - Rio Tavares - Florianópolis - SC. 
Anote o código: 231487 e ligue para (48) 3004-6290.
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Superior cursando em Administração, Contábeis, 
Conhecimento em Excel;

Disponibilidade para trabalhar 6h diárias.

Se relacionar com o cliente e com equipes internas da empresa;
Verificar e acompanhar diariamente a solução TEIACARD de diversos clientes;

Gerar relatórios periódicos;
Entender gaps de processos manuais, para serem automatizados.

Estágio em Suporte Financeiro - BPO - Florianópolis
Qual perfil buscamos para o time?

 
Para participar do processo seletivo, você precisa ter:

 
E será INCRÍVEL se você tiver conhecimento em interpretação e conciliação de informações

de operações com cartões de crédito.
Qual será o seu desafio?

 
Você será o representante do cliente internamente na empresa, entendendo o que ele

precisa, repassando as demandas e garantindo que ele tenha uma gestão de vendas com
ótima qualidade! 

Será responsável por:

 
O que você precisa saber sobre a vaga?

 
A vaga é para atuar de forma presencial no centro deFlorianópolis, SC. Com carga horária

de 30h, de Segunda a Sexta das 08h às 14h.
A vaga oferece uma bolsa estágio no valor de R$900,00 e, entre os benefícios, a empresa
oferece Vale Refeição (R$20,00/dia útil) + Vale Transporte + Disponibilidade de frutas +

Programa STS (Strength Training Strategies) de Musculação Terapêutica
Além de grande oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional! 

Inscrição: https://www.empresabdr.com.br/vagas?id=002204
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100355-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, PROCESSOS GERENCIAIS
Curso(s): Administração, Processos Gerenciais. 

Fase: 3ª à 7ª 
Local: Itacorubi - Florianópolis 

Carga horária: 30h 
Valor da bolsa R$: 892,99 

Benefícios: Auxílio Transporte, 
Atividades: Auxiliar com a abertura de processo de compra direta via RN

(Registro de necessidade); Auxiliar a realizar recebimento físico no sistema
e encaminhar Nota Fiscal para o financeiro; Auxiliar a realizar o controle

financeiro dos processos abertos; Auxiliar no acompanhamento das
demandas via planilha e relatórios; Auxiliar a entrar em contato com

fornecedores para eventuais dúvidas. 
 

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
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 Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina está com uma vaga
na area Administrativa.

 Atividades:pesquisa de banco de dados para auxiliar na identificação
de pessoas e localização de bens; auxílio na confecção de petições e
peças processuais judiciais e administrativas; controle de processos
sob supervisão; pesquisa de fases processuais de ações judiciais no
SAJ do judiciário; assim como auxílio nas demais atividades do setor.

 
Valor da bolsa: R$ 1000,00 + R$ 5,00 de vale transporte por dia.

Carga horária semanal: 20 horas.
 

Interessados mandar currículo para: estagiarios@pge.sc.gov.br
 

mailto:estagiarios@pge.sc.gov.br


101220-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
Curso(s): Administração, Ciências Contábeis, Contabilidade. 

Fase: 2ª à 4ª 
Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 30h 
Valor da bolsa R$: 900,00 

Benefícios: Auxílio Transporte; Auxílio alimentação R$ 726,00 ao
mês. 

Atividades: Auxiliar nas atividades relacionadas ao controle físico
e financeiro dos bens e instalações; Auxiliar nas aquisições de

materiais de expediente; Auxiliar no acompanhamento das folhas
de pagamento dos empregados, encargos e benefícios; Auxiliar na

participação do processo orçamentário relativo às atividades
administrativas e de pessoal; Auxiliar no acompanhamento e

elaboração de levantamentos relacionados à área de atividade.
 

 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
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OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM ANÁLISE
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
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101442-FLN / ESTÁGIO - PROGRAMAÇÃO 
 

Fase: 3ª à 6ª 
Local: SACO GRANDE - Florianópolis 

Carga horária: 20H 
Valor da bolsa R$: 800,00 

Benefícios: Auxilio Transporte. 
Habilidades: Inglês (Médio), Java (Médio) Atividades: Auxiliar na

modelagem de regras de negócio; Dar apoio na criação de fluxos de
informação; Auxiliar na criação e execução cadernos de teste. 

 
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


