
OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM  
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

FACULDADE CESUSC
Rodovia José Carlos Daux (SC 401), 9301- km 10 – Trevo de Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis/SC – 88050-001

Alteração de nomenclatura pela Portaria MEC nº 95, de 30 de janeiro de 2015 (DOU 02.02.2015).
Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.271, de 29/11/2018 (DOU 30/11/2018)

 

Área de atuação: Estágio em TI - com foco em Infraestrutura
Link para divulgação da vaga:

https://conectala.solides.jobs/vacancies/141325#vacancyDescription
 

Formato de atuação: presencial
Cursos (Ex.: Administração): Cursando ensino superior em cursos relacionados a TI.

Ano escolaridade: A partir do 2º semestre e com disponibilidade de no mínimo 6 meses de estágio.
Soft Skills: Organizado; Metódico; Comunicativo; Proativo; Solucionador de problemas; Sentimento

de dono do negócio; Bom relacionamento interpessoal.
 

Horário de estágio: horário a combinar | 30 h semanais
Valor da Bolsa Auxílio: R$ 1.000,00

Outros benefícios: 
·Valor VA (por dia): R$ 15,90

·Vale Transporte: obrigatório. Com duas opções de pagamento (sugestões): 
o  Pagamento na folha de pagamento: R$ 150,00 mensais.

o  Valor integral no cartão de VT.
 

Atividades à serem desenvolvidas no estágio (Mínimo 4):
·1. Dará suporte local e remoto a todos os colaboradores da empresa;

·2. Atenderá chamados através da ferramenta de ITSM;
·3. Criará usuários e realizará o reset de senhas;

·4. Realizará a instalação de remoção de aplicações nos computadores dos colabores;
·5. Controlará as solicitações, retiradas e troca de equipamento dos colaboradores;

·6. Cuidará do controle de licenciamento e equipamentos da empresa através de inventario;
·7. Documentará todos os processos e rotinas criando manuais e roteiros para que sirvam de base

de consulta;
·8. Ajudará na administração de rotinas de distribuição de atualizações para as estações de

trabalho;
·9. Ajudará na administração das rotinas das soluções de segurança da informação que atendem os

computadores da empresa.
 

Local de estágio: Florianópolis / Santa Catarina
Dica de localização: Multi Open Shopping - Rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3339 - Rio

Tavares, Florianópolis - SC, 88048-300
 

A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

https://conectala.solides.jobs/vacancies/141325#vacancyDescription

