
101055-FLN / ESTÁGIO - DIREITO 
Curso(s): Direito 

Fase: 7ª à 10ª 
Local: CENTRO - Florianópolis 

Carga horária: 25H 
Valor da bolsa R$: 750,00 

Benefícios: Auxílio Transporte
 Habilidades: Petições (Básico) 

Atividades: Auxiliar na elaboração de peças. Dar apoio no
acompanhamento de processos e desenvolvimento de teses

relacionadas ao Direito Previdenciário, Civil e de Família. Auxiliar
na realização de protocolos administrativos. Auxiliar na realização

de peticionamentos e cumprimento de prazos. 
 

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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Buscamos alguém para nos auxiliar em nossos projetos de adequação à LGPD/GDPR e na atuação a partir do nosso
serviço de Data Protection Officer (DPO) terceirizado.

 
Na prática, você tende a executar as seguintes atividades:

 
◼ Auxílio na elaboração de políticas internas de nossos clientes;

◼ Condução de Mapeamento de Dados;
◼ Criação de documentos técnicos (como RIPD, LIA etc);
◼ Adequação de contratos e demais instrumentos;

◼ Auxílio na criação de conteúdos para o blog e redes sociais;
◼ Suporte aos clientes em demandas envolvendo proteção de dados e segurança da informação.

 
Além disso, você nos ajudará na jornada de aprimoramento dos nossos serviços/produtos e na criação de processos

vinculados a eles. Esperamos nos fortalecer como a melhor empresa de proteção de dados no Brasil e ficaríamos felizes
de ter você na construção dessa história, que está apenas começando.

 
Fique tranquilo(a), não exigimos experiência prévia. Somente muita vontade de aprender e fazer acontecer, para nos

ajudar a nos destacar em um novo mercado, repleto de desafios, mas com muito potencial de crescimento.
 

 Carga Horária: 6 horas
 

 Remuneração: R$ 1.000,00, com possibilidade de aumento a partir do crescimento da empresa e dos seus resultados
 

 Requisitos:
 

◼ Graduação em Direito, preferencialmente a partir do 6º semestre;
◼ Muito interesse na área de Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e Segurança da Informação;

◼ Conhecimento em excel e facilidade de escrita serão considerados diferenciais.
 

 Benefícios:
 

◼ Work anywhere. Nossa empresa é remote first e todos trabalham de onde quiser na maior parte do tempo, com
exceções de iniciativas que visam a gravação de cursos e treinamentos e alguns encontros presenciais focados em

cultura.
◼ Oportunidades de crescimento e aprendizado em uma área promissora, em uma empresa com a mentalidade jovem

e que busca constantemente inovação.
◼ Flexibilidade de horários. Nosso foco será na entrega de resultados, e não no horário em que você trabalha ou no

quanto você trabalha (muito embora eventualmente você seja demandado em horários específicos a partir de reuniões
internas ou externas que geralmente acontecem em horário comercial).

 
Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato a partir do e-mail taynara@dataguide.com.br.
INSCRIÇÃO: https://www.linkedin.com/jobs/view/3114862581/?refId=cMF30IwLRzeiDIeIqP1Oqg%3D%3D



RAMO DA EMPRESA - Advocacia. 
CURSOS - Direito. 

ATIVIDADES - Acompanhar petições; - Cadastrar informações no
sistema; - Analisar e verificar os processos; - Assessorar e solicitar

documentos aos clientes. 
REQUISITOS - Semestre de Estudo: Entre o 5° até o 7° Semestre; -

Desejável conhecimentos em Word, Excel e PowerPoint; - Conclusão:
Entre o 1°semestre de 2024 até o 1°semestre de 2025. 

BENEFÍCIOS - Bolsa Auxílio de R$: 800,00 por mês; - Auxílio
Transporte; - Possibilidade de Prorrogação e Efetivação. 

HORÁRIO E LOCAL DO ESTÁGIO - De segunda a sexta-feira, das 9h às
15h ou das 12h30 às 18h30. - Centro - Florianópolis. 

 
Anote o código 236391 e ligue para (48) 3004-6290 ou escaneie o QR

code do cartaz
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