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A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

Como  estagiário de back-end, você causará impacto
Trabalhando com o desenvolvimento de produtos e soluções na área de

telecomunicações e segurança;
Você fará parte da equipe, trocando experiências e trabalhando em equipe;

Ter incentivos para o crescimento e desenvolvimento profissional;
Desenvolvendo em C++ e python;

 
Sua caixa de ferramentas

Cursando a partir do 3º semestre em Análise de Sistemas, Engenharia da
Computação ou áreas afins;

Disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia;
Noções orientadas a objetos, noções de C++ (boost) ou Python, noções de banco

de dados, script de shell e noções de linux.
 Excelentes habilidades de comunicação.

Acreditamos que equipes diversificadas impulsionam a grandeza de ideias,
produtos e empresas. Seja qual for sua raça, gênero, idade, credo ou gosto

musical – se você tem motivação, compromisso e dedicação para ser o melhor,
faça o seu melhor e trabalhe com os melhores, então venha se juntar a nós. Nós

estamos esperando por você.
 

Curioso? Cadastre-se
https://www.cognyte.com/careers/27.F24/backend-intern/
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RAMO DA EMPRESA - Tecnologia. 
ATIVIDADES - Efetuar o retorno de chamados via e-mail; -

Desenvolver pesquisa de mercado e tecnologias; - Realizar o
monitoramento, filtro e distribuição dos chamados. REQUISITOS

- Conclusão: No 2°semestre de 2022 até o 2°semestre de 2026. 
BENEFÍCIOS - Bolsa Auxílio de R$: 1100.00 por mês; - Auxílio
Refeição; - Auxílio Transporte/ Estacionamento; - Curso de

idiomas/ Auxílio Educação; - Day-off no dia do aniversário; -
Espaço de descompressão; - Bonificação conforme avaliação; -

Assistência Médica e Odontológica - Convênios com
restaurantes, instituições de ensino, farmácias e SESC -

Possibilidade de Prorrogação e Efetivação 
HORÁRIO E LOCAL DO ESTÁGIO - De segunda a sexta-feira,sendo

6h diárias a combinar Cacupé - Florianópolis SC. 
 

Anote o código 232754 e ligue para (48) 3004-6290 ou acesse:
https://www.nube.com.br/detalhes-vaga/232754/vaga-de-

estagio-em-suporte-help-desk-florianopolis-sc-bolsa-de-1100-
mais-beneficios

 


