
 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO OU MARKETING 

 
 
 

97518-FLN / ESTAGIÁRIO AUXILIAR DE MARKETING  

Curso(s): Administração, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Design Gráfico, 

Publicidade e Propaganda, Marketing, Marketing 4.0, Comércio Internacional, Turismo e 

Hotelaria, Gestão em Turismo, Gestão de Negócios  

Fase: 2ª à 8ª  

Local: CENTRO - Florianópolis  

Carga horária: 30H  

Valor da bolsa R$: 988,00  

Benefícios: Auxilio transporte - R$ 100,00 Auxilio refeição- R$ 100,00  

Habilidades: Inglês - será diferencial Conhecimento no Canva e sistemas afins Redação  

Atividades: Auxiliar na confecção de peças para marketing da empresa; Auxiliar na 

manutenção de site da empresa; Auxiliar nas mídias sociais da empresa; Apoiar na 

pesquisa e organização de news latter semanal; Auxilio na montagem e preparação de 

material de viagem; Auxiliar na criação de propagandas da empresa para promoções; Dar 

apoio na organização e preparação das imagens das mídias da empresa.  

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, 03/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 



 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

Estágio - Consultoria 
Código da Vaga: 2212937 
Cidade: Florianópolis, SC 

Descrição 
Quem somos: 

A NPU é uma empresa que atua com soluções de softwares e serviços para levar a gestão de 
alto desempenho para a indústria da construção. Nascemos incubados ao Miditec, temos mais 

de 20 anos de mercado e somos o Canal do Sienge em Santa Catarina. Buscamos de um 
profissional dinâmico, com alta capacidade de impulsionar mudanças e conectado com o 

mundo digital. 
Inscreva-se no nosso processo seletivo e venha crescer junto com a nossa equipe! 

Buscamos pessoas que gostem de se envolver no negócio dos clientes; tenham boa 
comunicação e empatia para entender as frustrações dos clientes; resiliência para lidar com 
situações de crise e contorná-las; visão para sugerir ideias e estudar o negócio do cliente; 
Organização para lidar com alto volume de empresas e contatos com demandas distintas. 

Atividades e Conhecimentos Desenvolvidos: 
• Gestão de processos 
• Trabalho em equipe 
• Gestão de indicadores 

• Relacionamento com cliente 
Requisitos da vaga: 

Estar cursando graduação em Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Ciências 
Econômicas, Administração e outros cursos afins. 

Benefícios: 

• Vale transporte 
• Seguro de vida 

Horário: De 20 a 30 horas semanais 
Modelo de trabalho híbrido 

 
Características 

Tipo de Contratação 
Estágio 

Remuneração 
Entre R$950,00 e R$1.350,00 mensal 

Mais informações: https://npu.enlizt.me/vagas/estagio_-_consultoria-
120122?_branch_match_id=994587565174690078&utm_source=me_share&_branch_referrer=
H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXT83LyawqycpP0kssKNDLyczL1nf3yrdIzPTy9slNAgARnwmhJgA

AAA%3D%3D 
 

Florianópolis, 03/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Florianópolis, 03/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

97424-FLN / ESTÁGIO - COMPRAS  

Curso(s): Administração, Ciências Contábeis.  

Fase: 2ª à 8ª  

Local: Distrito Industrial - São José  

Carga horária: 30h  

Valor da bolsa R$: 1.100,00  

Benefícios: Auxílio Alimentação / Refeição, Auxílio Transporte  

Atividades: Apoiar em controles internos de processos de compra; Apoiar na geração e 

análise de relatório; Dar suporte para o time de compras nas rotinas diárias 

acompanhando divergências de entrega.  

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, 03/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 



 
 

OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
MARKETING E ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

97431-FLN / ESTÁGIO - ECOMMERCE: FOCO EM PERFORMANCE  

Curso(s): Administração, Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, 

Marketing Digital.  

Fase: 2ª à 8ª  

Local: Distrito Industrial - São José  

Carga horária: 30h  

Valor da bolsa R$: 1.100,00  

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Auxílio Transporte  

Atividades: Auxiliar no suporte aos analistas em todo foco nas rotinas de Performance, 

Auxiliar no acompanhamento de indicadores; Auxiliar a identificar melhorias, manutenção 

de campanhas, etc.  

 

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, 03/02/2022 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 

 


