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INSTITUCIONAL > O CIEE 

JOVEM CENTRISMO EM AÇÃO 

O Centro de Integração Empresa Escola - CIEE – associação de assistência            

social, de caráter filantrópico e sem fins lucrativos – está atravessando uma das             

maiores transformações da sua história de 54 anos. Desde 2017, está em curso             

um processo de modernização tecnológica visando à diminuição da fila de três            

milhões de candidatos que aguardam convocação a vagas de estágio e           

aprendizagem. O movimento foi batizado de jovem centrismo, sempre lembrando          

que todos os serviços são gratuitos ao público alvo. 

O CIEE está reformando bancos de dados, sistemas e todos os canais de             

comunicação com seu público – empresas, instituições de ensino, órgãos públicos           

e especialmente os jovens. Os investimentos em tecnologia e desenvolvimento de           

sistemas já começam a se tornar visíveis.  

Em maio, novas centrais de atendimento entraram em atividade, trazendo um           

número de telefone único para todos os estados brasileiros – excetuando RJ, MG,             

SC, RS, PR, ES e PE, onde as administrações são autônomas.  

São três centrais funcionando em São Paulo/SP, Brasília/DF e Fortaleza/CE que           

passam a operar com capacidade de transbordo, o que possibilita a distribuição            

de ligações entre as mais livres. “Quanto mais contatos, mais oportunidades           

abrimos para os jovens e mais rápido os encaminhamos para nossos parceiros”,            

disse Humberto Casagrande Neto, superintendente geral do CIEE, na         

inauguração da central paulista. 
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Atualmente, 200 mil estudantes estão contratados como estagiários por         

empresas e órgãos públicos em todo o País; outros 100 mil são aprendizes. O              

CIEE também mantém outros programas de cunho assistencial. Veja abaixo: 

 

- Aprendizagem : Existe um grande contingente de jovens brasileiros que ainda            

não tem acesso a uma oportunidade de inserção no mundo do trabalho. Essa             

parcela da população é ávida por conhecimento prático e profissionalizante, e           

ganhou respaldo oficial em meados dos anos 2000.  

Criada em 2007, a Lei da Aprendizagem (n° 10.097/2000) determina que uma            

cota entre 5% e 15% das vagas das companhias consideradas de médio e grande              

porte seja destinada aos jovens entre 14 a 24 anos incompletos, sendo estudante             

dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou formado.  

Com a intenção de selecionar e encontrar esses jovens que desejam uma            

colocação, o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE junto à Fundação           

Roberto Marinho concebeu o programa Aprendiz Legal. 

Estágio - O CIEE foi fundado com foco em promover o estágio em empresas              

para estudantes. Hoje, atua como agente de integração em acordo com a Lei do              

Estágio para promover a inserção dos jovens no mundo do trabalho.  

- Inclui CIEE: Trata-se da expansão de um serviço oferecido pela entidade            

desde 1999 em ressonância com a Lei da inserção da pessoa com deficiência.             

Propiciou a contratação de mais de 40 mil jovens com deficiência a vagas de              

estágio, aprendizagem e emprego. Neste ano, o programa ganhou uma central de            

atendimento presencial (Rua Tabapuã, 469, ao lado do Espaço Sociocultural, em           

São Paulo/SP) completamente adaptada para receber o público, contando com          

atendentes fluentes em Libras. 
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm
http://site.aprendizlegal.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
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CIEE Saber Virtual: Com 15 cursos ofertados gratuitamente à distância, o           

serviço é aberto para jovens de todo o Brasil que estejam cadastrados no site do               

CIEE e tem o objetivo de preparar melhor os candidatos para o começo da              

construção de uma carreira. O CIEE Saber Virtual oferece capacitação à           

distância, contando com tutoria por meio de chat e e-mail. Os inscritos também             

têm apostila para download e os concluintes recebem um certificado. 

- Espaços de Cidadania: No centro da capital paulista, em Araras/SP e no             

Distrito Federal, o CIEE mantém um serviço de convivência e fortalecimento de            

vínculos voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social.         

Exclusivamente em São Paulo/SP, o foco são os adultos, que participam de            

encontros que contribuem para a reinserção no sistema educacional, o ensino da            

língua portuguesa a imigrantes e atividades sobre o mundo do trabalho.  

Os outros dois pontos são dedicados aos adolescentes, oferecendo oficinas sobre           

arte, expressão e cidadania, promovendo a reflexão sobre identidade e          

protagonismo. O serviço do CIEE está alinhado à Lei Orgânica da Assistência            

Social (Lei nº 8.742/1993) e ao Sistema Único de Assistência Social - Suas (Lei              

nº 12.435/2011) e até o final do ano serão inaugurados novos no bairro do Grajaú               

(periferia da capital paulista) e em Salvador/BA e Manaus/AM. 

Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais: Facebook, Instagram, Twitter,         

YouTube e Linkedin.  

www.ciee.org.br 

5 FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE 

1 - É uma entidade de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins             

lucrativos e não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi,            

Sesc, Senai) ou entidades de classe. 
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http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/
https://www.ciee.org.br/portal/sabervirtual.html
https://www.facebook.com/oficial.ciee/
https://www.instagram.com/oficial.ciee/
https://twitter.com/CIEE_oficial1
https://www.youtube.com/channel/UCwK-Dc7_6PYqzBzb_AIxacQ
https://br.linkedin.com/company/centro-de-integra-o-empresa-escola---ciee
http://www.ciee.org.br/
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2 - Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e               

jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem. 

3 - É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação            

socioprofissional a aprendizes. 

4 - É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos             

programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados. 

5 - É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais e             

empresários, todos voluntários. 
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