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1) Navegar nas páginas da revista pode
variar de acordo com seu APP:
• Deslize o dedo na horizontal ou vertical
para chegar na página desejada.

2) Para ler os textos:
Agitação Jovem é desenhada pensando na

leitura no celular.
• Toque duas vezes na área que deseja ler.

• A área irá aumentar. 
• Caso o tamanho não agrade, ajuste

manualmente usando dois dedos
simultaneamente, em movimento

diagonal, para ajustar o zoom.

3) Para continuar a leitura:
• Toque duas vezes para voltar a visualizar
a página inteira.

Pronto!  Escolha outra área para ler ou
passe para outra página.

BOA LEITURA!

Agitação Jovem nº 7/Julho 20182 » DA REDAÇÃO

2X
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O textos são
otimizados para

leitura
horizontal e

vertical.

Agitação
REVISTA DO CIEE PARA ESTUDANTES, ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES

JOVEM Venha navegar conosco

Nas páginas seguintes, mais
novidades, dicas,
orientações e informações
para ajudar os jovens
estudantes a conquistar uma

vaga de estágio ou de aprendizagem.
Também há muito conteúdo para auxiliar
no sucesso do desempenho nas atividades
na empresa e – quem sabe – com isso
ajudar a conseguir uma efetivação no final
do contrato. Como, aliás, aconteceu com
o personagem do nosso Ponto de Partida,
no Espaço Aprendiz. ×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.

Jacyra Octaviano, editora
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ATENDIMENTO A PCDs
E EMPRESAS
Rua Tabapuã, 469,

Itaim Bibi, São Paulo. 
(11) 3040-4516, 

vagas.inclui@ciee.org.br 
ou unidade/posto CIEE 

mais próximo

“É essencial honrar a 
natureza, pois somente assim

começaremos a honrar 
a nós mesmos.”

Gisele Bündchen
» Top model e porta voz do 

projeto Believe.Earth. 

CIEE E VOCÊ

Você sabia?
Com inscrições sempre abertas, o

Inclui CIEE é um projeto de inclusão,
que conta com um espaço de atendi-

mento especialmente adaptado para atendi-
mento de candidatos com deficiência inte-
ressados em concorrer a vagas nas empresas
parceiras do CIEE nos programas de estagio
e/ou aprendizagem, além de regime CLT, em

todo o país. Remuneração e benefícios, sem-
pre a combinar, para jornadas de 20h, 30h ou
48h/semana.
» REQUISITO: ensino fundamental, médio,

técnico e superior (cursando, incompleto
ou formado).

» FASES DO PROCESSO SELETIVO:
inscrição e entrevista presencial.  

Dedicado ao tema Inovações para a con-
servação da natureza e transformação
social, a 29ª edição do Prêmio Jovem

Cientista recebe até 31 de julho as inscrições
para as categorias estudantes dos ensinos su-
perior e médio – além das voltadas a mestres
e doutores. É uma iniciativa do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq). Para o ensino superior, os
vencedores podem optar entre uma bolsa de
iniciação científica e uma de mestrado ou dou-
torado. Para o ensino médio, os prêmios são
bolsas de iniciação científica júnior ou iniciação
científica. Informações: site do CNPq.×

Prêmio para inovação

Ébom ficar de olho na área de turismo,
lazer e gastronomia, no momento de
escolher carreira. Se forem cumpridas

as metas do Plano Nacional de Turismo, está
prevista a criação de 2 milhões de postos de
trabalho até 2022 no segmento, que no ano
passado faturou 152,2 bilhões de dólares,
muito abaixo do potencial de turismo do
país. Abertas a vários níveis de qualificação,
as vagas são as mais diversas, indo desde ali-
mentos e bebidas, hospedagem, recreação
até recursos humanos e manutenção.×

Profissões 
promissoras
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BOA REDAÇÃO: 
SIMPLES E ATRAENTE
BOA REDAÇÃO: 
SIMPLES E ATRAENTE

Agitação Jovem nº 6 tratou da redação
para processos seletivos e desempenho
profissional. A matéria detalhou aspectos
como preparação, estrutura do texto,
armadilhas que rebaixam notas, entre
outros. Nesta sequência, vamos continuar
no tema. Mostrando que a atividade não é
tão difícil quanto parece. 

Apalavra texto vem do latim textum,
que significa tecido, entrelaça-
mento. Só aí já dá para perceber

que há técnicas que fazem com que você
produza uma boa redação. Há toda uma
coleção de, vamos dizer, ferramentas que
ajudam o autor a se expressar da melhor
maneira possível.

» CLAREZA: para ser compreendido numa
primeira leitura, use períodos curtos,
poucos adjetivos e sem rodeios de
palavras, sem frases de duplo sentido e
sem quebra da ordem lógica.

Dica: não rabisque a redação, se não puder
fazer um rascunho, escreva um esquema
com os itens que abordar e use um
parágrafo para desenvolver cada um deles.

» FLUÊNCIA: é o que permite a leitura
ininterrupta, facilita a compreensão e não
exige releituras de trechos anteriores.
Bom exemplo são textos jornalísticos e
dos livros didáticos.

Dica: Não quebre a ordem direta de um
período, intercalando outras ideias entre os
seus termos integrantes. 

» CONCISÃO: é a habilidade de dizer o
máximo com o mínimo de palavras. É o
contrário da prolixidade, que cansa e
espanta o leitor. 

Dica: elimine as expressões supérfluas,
como adjetivos e frases desnecessárias.

» PRECISÃO: procure sempre a palavra
certa para expressar o que quer dizer.
Com isso, você vai usar menos termos
para explicar o que quer dizer e o leitor
vai entender melhor seu texto.

Dica: domine o vocabulário, aprendendo
palavras novas e recorrendo a dicionários
quando você não conhece o sentido de
algumas delas.  

» COESÃO: é uma qualidade que deriva da
ligação lógica entre as palavras, orações,
períodos e parágrafos. 

Dica: nada de incluir palavras ou frases
soltas. Para evitar repetição excessiva da
mesma palavra, use corretamente os
conectivos (mais, porém, o qual, cujo,
quem, onde, etc.).

» COERÊNCIA: muito parecida com a
coesão, pede que você faça uma conexão
clara entre as ideias expostas no texto,
resultando numa redação com 
sequência lógica.

Dica: muito cuidado para não utilizar
palavras ou trechos destoantes, ilógicos,
contraditórios ou desconexos com o que
vem antes e o que vem depois. Se
escaparem, elimine sem dó do texto final.

PROCESSO SELETIVO
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PROCESSO SELETIVO

NA PRÓXIMA EDIÇÃO, A TERCEIRA E ÚLTIMA PARTE
DAS MATÉRIAS SOBRE PRODUÇÃO DE TEXTO.

1.PALAVRAS DIFÍCEIS: só use se
souber o que significam e nunca para

impressionar o leitor.

2.LACONISMO: tão ruim quanto ser
prolixo (escrever demais) é ser

lacônico, desenvolvendo o texto menos
do que o necessário para ser bem
entendido.

3.GÍRIAS: evite, é melhor usar a
linguagem culta e formal, mas

sempre com clareza e simplicidade.

4.ESTRANGEIRISMOS: recomenda-
se substituir, sempre que possível,

pela expressão ou palavra equivalente em
português.

5.ERROS: de gramática e de
ortografia são imperdoáveis.

Dica: ler bons livros e recorrer sempre ao
dicionário são os melhores aliados para
enriquecer o vocabulário.

DRIBLE AS
ARMADILHAS 
E MELHORE 
O TEXTO
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PONTO DE PARTIDA

Agitação Jovem nº 7/Julho 2018

Lilian Pereira de Sousa é uma das 44 es-
tagiárias que a prefeitura de Santo An-
dré mantém em parceria com o CIEE.

Os resultados são significativos, conforme
avalia o prefeito Paulo Serra: “É uma expe-
riência valiosa para ambas as partes (contra-
tante e estagiário), pois propicia renovação
e dinamismo aos departamentos e per-
mite a captação e a absorção de ideias
e técnicas trazidas pelos jovens frente
a uma visão diferente dos funcioná-
rios mais experientes.” Lilian também
tem ótima opinião sobre a oportu-
nidade que conquistou, de acordo
com depoimento que pres-
tou à Revista do CIEE|
Empresas nº 1. “Os es-
tagiários de direito –
grupo que integro
desde julho de 2017
–, sob a supervisão
dos procuradores
fiscais do município,
auxiliam no anda-
mento do rito pro-
cessual de execu-
ção fiscal, com o

objetivo de fazer com que o devedor de tri-
butos seja executado e, logrando êxito na
execução, o dinheiro é revertido ao erário
municipal, para aplicação em obras e inves-
timentos públicos, trazendo benefícios a to-
dos os cidadãos.”×

» Lilian e Nelson
Jerônimo de
Oliveira, diretor
de rh da
prefeitura de
Santo André

Direitos e deveres do estagiárioLEIS

Pode haver descanso durante a jornada 
de estágio?
Sim, de acordo com que for estabelecido
no Termo de Compromisso do Estágio.
Esse período não é computado na jornada,
e a lei recomenda a observância de
padrões de horários de alimentação:
almoço, lanche e jantar.

1
Nos dias de prova pode haver redução 
da jornada de estágio?
Sim, de acordo como que for definido no
Termo de Compromisso de Estágio, sendo
dever da instituição de ensino comunicar à
empresa, no início do período letivo, o
calendário de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas. ×

2

Os temas? Bem variados, e
sempre visando contribuir para
enriquecer o repertório de
informações sobre gestão de
pessoas, assuntos relevantes da
atualidade, debate de ideias em
alto nível, artes e espetáculos.

NOTE E ANOTE » Palestras 

» Seminários

» Publicações

» Feiras

» Eventos culturais

O CIEE tem uma forte programação
de eventos formatada para auxiliar
na estratégica e complexa missão

de administrar e desenvolver
pessoa. São:
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COMPORTAMENTO

Agitação Jovem nº 7/Julho 2018

Ouso de redes sociais está tão dis-
seminado que já passa a ser enca-
rado por especialistas como um

tipo de dependência. Mas uma boa parcela
de profissionais já percebeu que pode re-
verter o jogo: bem usadas, as redes po-

tencializam carreiras.
Portanto, é recomendá-
vel que quem pretende se
firmar no mercado de traba-
lho adote algumas posturas
cautelosas.

» QUALIFIQUE OS CONTATOS: mais
qualidade e menos quantidade, isto é, pode
não soar bem sair convidando todo
conhecido ou ‘amigo do amigo’ para ser
seu amigo

» VALORIZE AS CONQUISTAS
PROFISSIONAIS: mostre suas ações e
projetos que tiveram sucesso, titulações
alcançadas e prêmios conquistados, sem
exagerar na autopromoção.

» PUBLIQUE COM INTELIGÊNCIA: deixe
de fora os posts vazios e irrelevantes que
tanto irritam. Destaque assuntos
relacionados ao seu campo de atuação.

» BATE-BOCA, NÃO: por mais que seja
tentado, procure evitar os debates tensos
sobre política, religião e similares. Esse tipo
de conversa não leva a lugar nenhum e não
termina bem.

» CAIU NA REDE, É PEIXE: o LinkedIn tem
um lado mais profissional e o Facebook é

mais aberto. Tudo bem. Mas,
lembre, parceiros e recrutadores
entram nas duas; por isso, trate
ambas com o mesmo cuidado. 

» PARA NÃO SE ARREPENDER
DEPOIS (I): antes de curtir e
compartilhar um texto, veja se
não contém mensagem
inadequada nas entrelinhas. Se for
participar de uma comunidade,
pesquise antes e evite as que incitem
ódio ou preconceito

» PARA NÃO SE ARREPENDER
DEPOIS (II): conselho repetido e
repetido, mas vale insistir: pode
ser chato analisar os pontos
positivos e negativos de uma
postagem, mas é a única forma de
preservar sua imagem. Não
esqueça: as pessoas têm acesso ao
que você faz 24 horas. ×

CUIDADOS
COM AS REDES

✓ Combine uma peça casual com toques
formais (acessórios ou outra peça) 

✓ Use cores sóbrias, estampas discretas,
jeans de lavagens escuras

✓ Escolha peças confortáveis e 
que deixem você à vontade

✓ No inverno, vão bem: camisa com 
blazer, cardigã, suéter ou colete

✓ Nos pés, calçados confortáveis e
discretos. Se não forem nude, 
a cor das meias deve combinar

preferencialmente com 
os sapatos.

Look para o dia a dia
O que cai bem para ir ao trabalho e estar sempre bem apresentável, 

em qualquer situação profissional? 
Veja as dicas do CIEE tanto para homens como para mulheres.

Fonte: Celso Bazzola, diretor executivo da Bazz Estratégia e Operação de RH
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CURTINHAS

No Brasil, apenas 2,4% dos alunos de
15 anos pensam em ser professores,
contra 7,5%, em 2008. Esse grave

problema não ocorre só por aqui. Na média,
também houve queda de 6% para 4,2%
nesse quesito em países desenvolvidos. Isso
se deve, dizem os pesquisadores, ao pouco
reconhecimento social e aos salários.  ×

Dos 7,9 milhões matriculados, 
7,6 milhões têm entre 14 e 24 anos

50% estão na classe C
e somente 3 em cada 10 na classe D

PRECISA-SE DE 
PROFESSORES

Fonte: CIEE/Instituto Locomotiva/Pnad 3º trim. 2017

Fonte: Relatório Políticas Eficientes para Professores/OCDE.

Quem é o aluno do ensino médio
A partir de agora, 
o telefone 188 está
destinado, em todo o
território nacional, a
apoiar pessoas que
pensam em suicidar-
se. Nos moldes do
CVV, Centro de
Valorização da Vida,
há voluntários bem
treinados para
conversar com 
jovens em crise e
estimulá-los a
continuar vivendo. 
É uma experiência
muito bem sucedida
que se estende 
ao país inteiro.

Salvando
vidas 

Há equilíbrio entre
mulheres (51%) e 

homens (49%)

56%
são negros

85% estudam em 
escolas públicas

e 15% nas particulares

Intenção de ser professor 
(alunos de 15 anos, no Brasil)

2008 2018

2,4%

7,5%
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» Curso: Engenharia elétrica/ 5º a 8º sem.
Área: projetos. Horário: 9h às 16h, com 1h
de intervalo. Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Bene-
fícios: auxílio-transporte mensal, recesso re-
munerado. Local: São Paulo/SP (bairro Jardim
Paulista). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 02578713.

» Curso: Administração, ciências contábeis e
ciências econômicas/ 2º a 3º sem. Área: fi-
nanceira. Horário: 9h às 16h, com 1h de inter-
valo. Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios: au-
xílio-transporte mensal, vale-refeição, recesso
remunerado. Requisito: conhecimento básico
do pacote office. Local: São Paulo/SP (bairro
Butantã). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 02590880.

» Curso: Ciências da computação, análise de
sistemas e sistema de informação/ 5º sem.
Área: suporte técnico software. Horário: 9h
às 15h. Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios:
auxílio-transporte mensal, recesso remunerado.
Local: São Paulo/SP (bairro Paraíso). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 02610020.

» Curso: Comunicação social e marketing/
3º a 7º sem. Área: marketing administrativo.
Horário: 9h às 16h, com 1h de intervalo.
Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios: auxí-
lio-transporte mensal, recesso remunerado.
Requisito: excel e word. Local: São
Paulo/SP (bairro Cidade Monções). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o códi-
go 02609456.

» Curso: Administração/ 1º a 3º sem.
Área: atendimento ao cliente. Horário: 9h
às 15h. Bolsa-auxílio: R$ 850. Benefícios:
auxílio-transporte mensal, recesso remu-
nerado. Local: São Paulo/SP (bairro Jardim
Celeste). Contato: (11) 3003-2433, infor-
mar o código 02607131.

» Curso: Ensino médio/ 2º ano. Área: 
administrativa. Horário: 10h às 16h. Bol-
sa-auxílio: R$ 290. Benefícios: auxílio-
transporte mensal, recesso remunerado.
Local: São Paulo/SP (bairro Centro). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o códi-
go 02470265.×

Vagas CIEE para estágio

8.734*
VAGAS 

PARA ESTÁGIO
EM OFERTA 

NO CIEE

Consulta para
estudantes já
inscritos no

Banco CIEE de
Talentos e

inscrições para
os não

cadastrados:

www.ciee.org

IMPORTANTE TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS ESTUDANTES CADASTRADOS. 

ESTÁGIO PARA PCDs

Agitação Jovem nº 7/Julho 2018

» Empresa em Itapecerica da Serra/SP ofe-
rece vaga CLT para pessoas com ensino
médio completo ou cursando. Área: pro-
dução. Horário: 6h às 14h20 ou 14h20 às
22h40 ou 22h40 às 6h. Salário: R$ 1.535.
Benefícios: vale-transporte, cesta básica e
assistência médica. Enviar cv para: vagas.in-
clui@ciee.org.br/ Assunto: Vaga 488.

» Empresa no Jardim Andaraí (São
Paulo/SP) oferece vaga CLT para pessoas
com ensino médio completo ou cursando.
Área: auxiliar de vendas. Horário: 6h às
18h. Salário: R$ 1.345. Benefícios: vale-
refeição ou alimentação (R$18/dia). Enviar
cv para: vagas.inclui@ciee.org.br/ Assunto:
Vaga 490.

*OBS.: total em 19/7/2018, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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“Com o aprendizado inicial do CIEE como base e as
oportunidades que foram aparecendo, adquiri cada
vez mais experiência, responsabilidade e, com isso,
reconhecimento.”

Agitação Jovem nº 7/Julho 2018

Página 10 » Ponto de Partida  || Página 11 » Painel de Vagas 
Página 12 » CIEE e Você  || Você Sabia? || Direitos e deveres do aprendiz

PONTO DE PARTIDA

Em 2009, Luan Carlos Ribeiro tinha 15
anos e iniciou carreira como jovem
aprendiz na função de auxiliar adminis-

trativo na OL Indústria de Papéis, recebendo
capacitação teórica com Andrea de Oliveira
Silva, instrutora de aprendizagem do CIEE.
Hoje, na gerência de produção de uma filial
da empresa, ele conta sua história. 

“Minha rotina, dividida entre escola, traba-
lho e CIEE, deu uma nova dinâmica à minha vi-
da, pois me forcei a administrar meu tempo,
ganhando maturidade profissional e com-
preendendo que a conquista de objetivos re-
quer sacrifícios. Essa é uma transição muito
importante para um adolescente que, além
disso, começa a desenvolver o relacionamen-
to interpessoal e respeito ao próximo, pois
deixa de tratar apenas com colegas e amigos
de escola e bairro, e tem contato com dife-
rentes tipos de pessoas. 

Esse período, intercalando prática na em-
presa e teoria no CIEE, ampliou minha visão
de mundo, ao tratar de diversos temas sob di-
ferentes pontos de vista em sala de aula. No
meu caso, conheci aspectos da administração,
como inovação, tecnologia, relacionamento,

cultura, liderança, comportamento no am-
biente corporativo, entre outros.  Nesse início,
me espelhei em excelentes profissionais, co-
mo meu primeiro gestor, pessoa muito bem
preparada. A partir daí, comecei a vislumbrar
um sonho e coloquei metas a longo prazo, que
vou superando, a cada dia evoluindo e ficando
mais próximo do objetivo maior. Dessa forma,
com o aprendizado inicial do CIEE como base
e as oportunidades que foram aparecendo,
adquiri cada vez mais experiência, responsa-
bilidade e, com isso, reconhecimento. 

No final do programa no CIEE, em 2011,
atuava como supervisor de produção na OL,
onde fiquei até 2013, mas saí por razões pes-
soais. Na sequência, trabalhei em empresas de
outros estados, como Sergipe, Paraná e Mato
Grosso, ocupando diferentes cargos. Assim
adquiri mais bagagem e vivências de outras
culturas. Em 2015, voltei à OL como analista
de produção e, em alguns meses, passei a su-
pervisor de produção. Hoje com 24 anos, te-
nho a oportunidade de gerenciar a nova uni-
dade de fraldas da OL, uma filial situada em
São Gonçalo dos Campos, resultado de um in-
vestimento grande e com uma equipe de
aproximadamente 30 pessoas. Nessa nova
etapa mais do que nunca sei que é possível
avançar, devido à excelente base construída,
à determinação diária e às oportunidades ge-
radas a partir da confiança depositada em meu
profissionalismo. Além de tudo, sei que estou
apenas no começo da minha carreira.”×

CENTRAIS DE
OPERAÇÕES 

CIEE
Agora tem um jeito 

mais fácil de contatar o
CIEE para:

» Consulta de vagas
» Pedir informações  

sobre estágio e
aprendizagem

» Pedir apoio para
solucionar  problemas 
do seu estágio

» E muito mais

Disque 

3003-2433
(custo de ligação local)

MINHA HISTÓRIA
» Luan Carlos Ribeiro
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» Curso: Ensino médio. Área: arco adminis-
trativo. Horário: 7h às 13h. Salário: R$
672,69. Benefícios: vale-transporte mensal,
vale-refeição. Requisitos: 16-22 anos, sexo
feminino. Local: São Paulo/SP (bairro Cam-
pos Elíseos). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 02608314.

» Curso: Ensino médio. Área: arco adminis-
trativo. Horário: 8h às 14h. Salário: R$
672,69. Benefícios: vale-transporte mensal,
vale-refeição, assistência médica. Requisitos:
14-17 anos, sexo feminino. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Madalena). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 02608146.

» Curso: Ensino médio. Área: arco adminis-
trativo. Horário: 9h30 às 15h30. Salário:
R$ 954. Benefícios: vale-transporte mensal,
assistência médica, assistência odontológica,
seguro de vida. Requisitos: vaga para PCD.
Local: São Paulo/SP (bairro Consolação).
Contato: (11) 3003-2433, informar o códi-
go 02608113.

» Curso: Ensino médio. Área: atendimento
em lanchonete. Horário: 10h às 16h. Salário:
R$ 676,69. Benefícios: vale-transporte men-
sal, refeição no local, seguro de vida. Re-
quisitos: 14 a 22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Centro). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 02607494.

» Curso: Ensino médio. Área: arco adminis-
trativo. Horário: 9h às 15h. Salário: R$
672,69. Benefícios: vale-transporte mensal,
vale-alimentação, seguro de vida. Requisitos:
18 a 22 anos. Local: São Paulo/SP (bairro
Centro). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 02607866.

» Curso: Ensino médio. Área: arco adminis-
trativo. Horário: 8h às 14h. Salário: R$
1.130. Benefícios: vale-transporte mensal,
vale-alimentação, seguro de vida. Requisitos:
18 a 22 anos, sexo feminino. Local: São
Paulo/SP (bairro Brooklyn Novo). Contato:
(11) 3003-2433, informar o códi-
go 02608964.

» Empresa na Vila Guarani (São Paulo/SP)
oferece vaga de aprendiz para pessoas com
ensino médio completo ou cursando. Área:
administrativa. Horário: 10h às 16h. Salário:
R$ 651. Benefícios: vale-transporte, vale-
alimentação e assistência médica. Enviar cv
para: vagas.inclui@ciee.org.br, indicando
Assunto: Vaga 02603809.

» Empresa na Consolação (São Paulo/SP)
oferece quatro vagas de aprendiz para pes-
soas com ensino médio completo ou cur-
sando. Área: a definir. Horário: segunda a
sexta, das 9h30 às 15h30. Salário: R$ 954.
Benefícios: assistência médica e odontoló-
gica, seguro de vida. Enviar cv para: vagas.in-
clui@ciee.org.br, indicando Assunto: Vaga
02608113.

» Empresa no Jardim Europa (São Paulo/SP)
oferece vaga de aprendiz para pessoas
com ensino médio completo ou cursando.
Área: administrativa. Horário: a combinar.
Salário: R$ 567. Benefícios: assistência mé-

dica e odontológica, vale-transporte e re-
feição no local. Enviar cv para: vagas.in-
clui@ciee.org.br, indicando Assunto: Vaga
02561564. 

» Empresa na Vila Mariana (São Paulo/SP)
oferece duas vagas de aprendiz para pes-
soas com ensino médio completo ou cur-
sando. Área: recepção/atendimento. Ho-
rário: 13h às 19h. Salário: R$ 651. Benefí-
cios: vale-transporte, vale-alimentação e
seguro de vida. Enviar cv para: vagas.in-
clui@ciee.org.br, indicando Assunto: Vaga
02591372. 

» Empresa na Cidade Monções (São
Paulo/SP) oferece vaga de aprendiz para
pessoas com ensino médio completo ou
cursando. Área: administrativa. Horário: a
definir. Salário: R$ 954. Benefícios: vale-
transporte ou van da empresa ou estacio-
namento, seguro de vida, vale-refeição. En-
viar cv para: vagas.inclui@ciee.org.br, in-
dicando Assunto: Vaga 02577920.

Vagas CIEE para aprendiz

2.805*
VAGAS 

EM OFERTA 
NO CIEE:

Consulta para
estudantes já
inscritos no

Banco CIEE de
Talentos e

inscrições para
os não

cadastrados:

www.ciee.org

VAGAS PARA PCDs
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*OBS.: total em 19/7/2018, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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VOCÊ SABIA?

Está em estudos
uma modificação
na lei – e o CIEE
apoia –, visando
tornar obrigatória a contratação
de cotas de aprendizes por órgãos
públicos. Caso a alteração seja
aprovada, aumentarão em muito
as oportunidades de ingresso de
jovens de 14 a 24 anos em
programas de capacitação
profissional. Para ter mais
chances, aproveite os cursos
gratuitos do CIEE Saber Virtual,
que são realizados à distância e
ensinam lições preciosas para ter
sucesso em processos seletivos e,
depois da contratação, na atuação
em ambienta da empresa. Mais
informações: www.ciee.org.br.×

O que é arco ocupacional e como
formalizar o contrato, caso seja utilizado?
Arco ocupacional é um conjunto de
ocupações que são relacionadas e têm
uma base técnica comum. Pode abranger
as atividades de produção industrial,
comércio e serviços, garantindo uma
formação mais ampla e aumentando as
possibilidades de inserção do profissional
no mercado de trabalho, seja como
assalariado, empreendedor ou
participante de ocupações na 
economia solidária.

O que deve constar da carteira de
trabalho do aprendiz capacitado num
arco ocupacional (administrativo ou
bancário, por exemplo)?
O aprendiz pode ser registrado em
qualquer uma das funções que integram o
arco ocupacional, devendo constar no
contrato de aprendizagem e na CTPS
(anotações gerais) a informação de que o
contrato será desenvolvido na
modalidade de arco ocupacional,
especificando o arco, suas funções e
respectivos códigos na CBO. Caso
alguma das funções do arco tenha
condição mais favorável para o aprendiz,
fixada em convenção ou acordo coletivo,
essa deverá ser a função registrada.×

Edith Schmidt

OCIEE é entidade qualificadora au-
torizada a ministrar encontros de
formação teórica para aprendizes.

Tem o reconhecimento do Ministério do Tra-
balho e seus programas são registrados no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA) em centenas
de municípios. Os cursos que ministra são
validados pelo Ministério do Trabalho e estão
sempre alinhados à área em que o aprendiz
atua na empresa.×

Tudo dentro
da lei

CIEE E VOCÊ



FATOS QUE VOCÊ
PRECISA SABER

O CIEE é uma organização
não governamental

especializada em oferta de
estágio e aprendizagem 

O CIEE não cobra nada dos
jovens cadastrados em seu

Banco de Talentos

Disponibiliza cursos
gratuitos online e
presenciais para

desenvolvimento pessoal e
profissional

Oferece atendimento
presencial, online e

telefônico para esclarecer
dúvidas e receber sugestões 

Promove ampla
programação cultural, com
palestras, seminários, ciclos
de cinema, shows musicais,

concertos

POR QUE SE
CADASTRAR 
NO CIEE? 
Porque o CIEE: 
» tem o maior número de
empresas e órgãos públicos
parceiros do Brasil

» tem também a maior oferta de
vagas para estágio e
aprendizagem

» tem o maior volume de serviços
e apoios para facilitar o ingresso
no mercado de trabalho

E É TUDO DE GRAÇA 
PARA O ESTUDANTE.

Para se cadastrar, clique aqui:
www.ciee.org.br

Agitação Jovem é um informativo quinzenal dirigido a inscritos no Banco de Talentos do CIEE / Editora executiva: Jacyra Octaviano / 
Coordenação editorial e conteúdo: Álber Comunicação / Diagramação e projeto visual: More-AI /Contatos: agijovem@ciee.org.br e tel (11) 3040-6520/ 26. 



EXPO CIEE CEARÁ

29 e 30 de Novembro
Das 9h às 17h

Local: Centro de 
Eventos Fortaleza.

EXPO CIEE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

28 e 29 de Setembro
Das 10h às 18h

Local: CEFE - Parque da Cidade.

EXPO CIEE SOROCABA

19 e 20 de Outubro
Das 10h às 18h

Local: Parque 
Tecnológico.

INFORMAÇÕES E RESERVA DE ESPAÇO
Tel.: (11) 3040-7444   

e-mail: atendimentofeiradoestudante@ciee.org.br

www.ciee.org.br /oficial.ciee /oficial.ciee

EXPO CIEE SÃO PAULO

25 a 27 de Maio
Local: Bienal do Parque do Ibirapuera.

EXPO CIEE GOIÁS

20 e 21 de Fevereiro 
Local: Centro de Convenções de Goiânia.

ROTEIRO NACIONAL 2018
Feiras realizadas

Próximas feiras 


