
 

 

                                   VAGAS DE ESTÁGIO 
 

CURSO EMPRESA CONTATOS OBSERVAÇÕES 
 
 
 
Curso: Administração 
Período: Não 
Informado 
 
Horário: 6 horas diárias  
Benefícios: Bolsa 
800,00 + VT + Vale 
Refeição (15,00) + 
Plano de Saúde e 
Odonto sem desconto 
+ Seguro de Vida 
 
 
Obs.: Obrigatória 
vivência anterior em 
rotinas da área 
administrativa 

 
 
  
 
 

Telbrax 

 
 
 
 
 
 

Interessados e dentro do perfil 
encaminhar currículo para: 

 
 

 vagasvtel@gmail.com no 
campo assunto preencher 

EST. ADM. 

Realizar 
lançamentos para 
emissão de notas 
fiscais manuais e 
eletrônicas 
conferências e 
retenções tributárias. 
Acompanhar, 
conferir e arquivar 
documentações da 
área. Enviar 
correspondências 
eletrônicas para 
clientes e parceiros 
com informações e 
dados sobre 
Faturamento. 
Elaborar e controlar 
planilhas referente a 
movimentações 
financeiras. Realizar 
controle de custos 
operacionais e 
participar do 
planejamento 
orçamentário. 
Auxiliar na 
elaboração de 
análises para 
apresentação de 
resultados a 
diretoria. Auxiliar nas 
rotinas de 
departamento de 
pessoal na 
elaboração e 
conferência da folha 



 

  
 
 
Curso: Administração, 
Ciências Contábeis  
Engenharia Civil 
Engenharia de 
Produção 
 
Período: Não 
especificado  
 
 
Horário: 6 hs 
(R$1635,00) e 4 hs 
(R$1090,00) 
Alimentação e VT 
 
Benefícios:  
 
 
Obs: Todos os alunos 
devem ter previsão de 
conclusão entre 
dez/2012 e dez/2013. 

 
 

PROGRAMA 
ESTÁGIO DE 
CARREIRAS 

FIDENS 
 
 

Inscrições: 
até 

13/11/2011 

Interessados cadastrar 
currículo: 

WWW.fidens.com.br  
 

Informações  
• Tempo determinado: 02 anos, 
alternando entre atividades na 

sede e obras (para os cursos de 
Engenharia), nos períodos de 

férias. Após esta etapa, o 
estagiário aprovado é elegível 

para o Programa Trainee FIDENS. 
• Acompanhamento: cada 
estagiário terá suas etapas 

acompanhadas pelo 
responsável do setor em que 

estiver estagiando.  
• Avaliações periódicas: Cada 
estagiário será avaliado pelo 

responsável de área nos 
aspectos: estilo pessoal, 

engajamento e potencial 
gerencial. Estas avaliações serão 

encaminhadas ao RH e ao 
responsável para seu 
acompanhamento. 

 

Atividades: Conheci-
mento em 
informática no nível 
de usuários (Word, 
Excel, PWP, Outlook, 
MS Project, etc.) 
• Bom 
aproveitamento 
e/ou destaque no 
curso;  
• Inglês Fluente• 
Local de trabalho: 
Belo Horizonte/MG 

 
 
Curso: Fonoaudiologia 
 
Período: 2º 
 
Horário: Segunda á 
Sexta  
De 13:00 ás 18:00 
 
Bolsa: R$200,00 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ACT Voz 

 
 
 
 

Interessados Currículo 
E-mail: 

 
actvoz@actvoz.com  

 
Atividades: Não 
Informada 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.fidens.com.br/


 

 
Curso: Administração 
Período: Não 
Informado 
Horário: segunda a 
sexta, das 08:00 às 
18:00 horas.   
Benefícios: Salário: A 
combinar. 
Benefícios: VT + VR 
(R$14.00/ por dia)+ 
Plano de saúde + 
Plano odontológico + 
Participação dos 
lucros. 

 
 
 
 

Não Informada 

 
 
 
 

Interessados enviar currículo 
para 

motivacionalrh@gmail.com , 
com o título da vaga: 

Assistente Administrativo. 

 
Atividades: Monitorar 
todas as rotinas 
administrativas 
(infra-estrutura), 
como estoque, fax, 
telefonia, compra de 
passagens, reserva 
de hotéis, 
equipamentos e 
móveis, dentre 
outras atividades. 
Desejável vivência 
em rotinas 
administrativas e de 
compras. 

 
Curso: Fisioterapia 
Período: Não 
Informado 
Horário: Não 
Informado 
 
 
 

 
 
 
 

Clínica Da 
Matta Fisio Ltda, 
situada na Rua 

Paulo Nunes 
Vieira 186 - 

Cidade Nova 
/MG. 

 
 

O contato deve ser feito por 
telefone 3484-1857, falar com 

Clarissa ou por email:  
 
 

damattafisiobh@yahoo.com.br. 

O estagiário pode 
ser de ambos os 
sexos, estar 
cursando do 6º ao 9º 
Período. 
Ser interessado, 
cooperativo, 
atencioso, 
prestativo, desejar 
conhecimento 
prévio de 
eletrotermofototera-
pia e cinesiologia. 
O estagiário poderá 
acompanhar 
cirurgias ortopédicas 
de acordo com a 
escala do médico. 

 
Curso: Marketing  
Idade 18 á 35 
Período: Não 
Informado 
Horário: Não 
Informado 
 

 
Não 

 
Informada 

 
 
 
 

 
Favor enviar currículo para: 
selecaorh@prestarh.com.br 

 
 
 
 
 

Descrição das 
atividades: 
Elaboração de 
peças publicitárias, 
impressas, mala 
direta e eletrônica, 
organização de 
eventos. 

mailto:selecaorh@prestarh.com.br


 

 
Salário: R$ 900,00 
Benefícios: VT, 
refeição na empresa, 
assistência médica e 
odontológica co-
participativa.Horário: 
A combinar 

 
 

Não 
 

Informada 

 
 

Favor enviar currículo para: 
selecaorh@prestarh.com.br 

Conhecimentos e 
habilidades: 
Conhecimento 
básico de Web 
Design, 
conhecimento 
avançado em Corel 
Draw e Photo Shop 

 
Curso: Ciências 
Contábeis e 
Administração  
Período:  
Horário: 6 horas dia  
- Requisitos Exigidos = 
Pacote Office; Alguma 
experiência na área 
financeira e/ou 
contábil; 
- Remuneração e 
Benefícios: Bolsa de R$ 
545,00 + VT + 
Assistência Médica + 
Seguro de Vida. 

 
 
 
 

Não Informada 

 
 

Os currículos que atendam ao 
perfil deverão ser 

encaminhados para o e-mail: 
vagas@parh.com.br 

especificando no campo 
"Assunto" o título: Estágio 

Financeiro. 
 

Terão prioridade na triagem, 
os currículos encaminhados 

com o título correto. 

Para realizar o 
controle dos 
assuntos financeiros 
da empresa, 
específico de Clínica 
de Estética / Salão 
de Beleza. Rotinas 
de Contas a Pagar e 
a Receber, Fluxo de 
Caixa, Plano de 
Contas, Controle de 
Cheques e 
Movimentação 
Bancária e Controle 
de Estoque. Executar 
análises, estatísticas 
e balanços; 
  
 

 
 
Curso: Enfermagem  
Período: 5º 
Horário: Tarde 12:30 ás  
17:30 ou 17:20 ás 22:30 
 
 
 

 
 
 

Casa de  
Cuidados 

 

 
Interessados enviar e-mail 

 
currículo@metodistademinas.

edu.br 
 

Assunto: Estágio Casa de 
Cuidados  

 
 
Atividades: Não 
Informada 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:curr%C3%ADculo@metodistademinas.edu.br
mailto:curr%C3%ADculo@metodistademinas.edu.br


 

 
 
Curso: Administração, 
Comunicação Social  
Pedagogia, Serviço 
Social  
Período: Previsão de 
formatura para 1º 
semestre de 2013 
Horário: 
Disponibilidade para 
estágio de 4, 5 ou 6 
horas nos períodos de 
tarde e/ou noite. 
17:30 ou 17:20 ás 22:30 
Bolsa: R$250,00 para 
(4 horas); R$312,50 
para  (5 horas); 
R$375,00 (6 horas). 
 

 
 
 
 

Centro  
Universitário 
Metodista 

Izabela 
Hendrix 

 

 
 
 
 

Interessados enviar e-mail 
 

currículo@metodistademinas.
edu.br 

 
Assunto: Estágio CPA 

 
Atividades: 
Não Informado 
 
 
Necessário  
 
Critérios avaliativos: 
Conhecimentos de 
Pacote Office e 
cálculos 
matemáticos; 
capacidade de 
organização e 
método e 
dinamismo. 

 

mailto:curr%C3%ADculo@metodistademinas.edu.br
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