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A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

Empresa: equal BI & Data Engineering 
Início: Julho/22

Carga horária: 25 horas/semana
Local de trabalho: Florianópolis – Centro

Programa de Estágio Equal 2022
Você gosta de tecnologia? Tem interesse em trabalhar com análise de dados e Business Intelligence? A

equal | BI & Data Engineering está com inscrições abertas para o programa de estágio 2022. Se você gosta
de desafios integrando estratégias de negócios, análise de dados e um ambiente de trabalho altamente

colaborativo, seu lugar é aqui!
 

O que estamos procurando na pessoa que vai fazer parte do time:
Estar cursando a partir da 6ª fase de seu curso;

Disponibilidade para permanecer no estágio por pelo menos 1 ano;
Saber ler e falar inglês em nível intermediário;

Disponibilidade para trabalhar presencial em Florianópolis;
Conhecimento intermediário em pacote office;

Perfil analítico, proativo e com muita vontade de aprender.
 

Estágio - Etapa I:
Carga horária: 25 horas por semana.

Bolsa: R$ 600,00/Mês + VT (R$ 100,00) pagos em pecúnia.
Expectativa de permanência neste cargo: 4 a 6 meses.

 
Estágio - Etapa II:

Carga horária: 25 horas por semana.
Bolsa: R$ 1.000,00/Mês + VT (R$ 100,00) pagos em pecúnia.

Expectativa de permanência neste cargo: 4 a 6 meses.
 

Estágio - Etapa III:
Carga horária: 30 horas por semana.

Bolsa: R$ 1.700,00/Mês + VT (R$ 100,00) pagos em pecúnia.
Expectativa de permanência neste cargo: 8 a 12 meses.

 
Nossas inscrições estão abertas até o dia 12/06/2022. Basta se inscrever pelo nosso site:

https://www.equalbi.com/programa-de-estagio para participar. O detalhamento das etapas do processo
seletivo e mais informações serão respondidas diretamente por e-mail aos inscritos.

https://www.equalbi.com/programa-de-estagio
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100705-FLN / ESTÁGIO - ADMINISTRAÇÃO/ ENGENHARIA DE

PRODUÇÃO 
 

Fase: 3ª à 6ª 
Local: JOÃO PAULO - Florianópolis 

Carga horária: 30h 
Valor da bolsa R$: 1.200,00 

Benefícios: Auxílio Alimentação/Refeição, Assistência Médica,
Assistência Odontológica, Auxílio Transporte 

Atividades: Auxiliar na hora de participar de reuniões em clientes
para levantamento de requisitos, regras de negócio, mapeando e

modelando dos fluxos de processos; Auxiliar na hora de
documentar as etapas do processo de levantamento de requisitos,
regras de negócio, customizações de regras de negócio, modelagem
dos processos; Auxiliar na realização homologações dos processos
implantados com os clientes; Auxiliar na realização treinamentos

dos processos implantados com os clientes. 
 

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

 


