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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.
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JOVEM Venha navegar conosco

A gitação Jovem abre o ano
com boas notícias. O CIEE
prevê uma oferta de até 80
mil vagas entre dezembro do
ano passado e março de

2019. Muitas já foram preenchidas, mas
sempre é tempo de tentar uma
oportunidade de se inserir no mercado
de trabalho, vivenciando a realidade do
mundo corporativo. Também para
aprendizes há milhares de vagas em
aberto. É só consultar o portal do CIEE,
conferir se o perfil solicitado combina
com suas habilidades e competências, e
se inscrever para o processo seletivo.×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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PONTO DE PARTIDA

“O CIEE é simplesmente a mais
importante organização quando
falamos em formação profissional,
principalmente nos dias atuais,
quando cresce a formação em
sistema híbrido (semipresencial).
Desse modo, o estágio torna-se a
parte mais importante de um
processo de formação, torna-se
crucial. O CIEE foi, para mim, uma
organização que compreende bem

e vive na integralidade sua missão
e, sem ele, nada mais poderia se
dar. Sou convicto de que, sem o
CIEE, eu sequer iniciaria um
estágio de alto nível, como o que
realizei. O CIEE foi um fator
decisivo nos rumos de minha
história. Parabéns ao CIEE pelo
trabalho da mais alta excelência
realizado por sua equipe de
trabalho, seus realizadores!”

Para saber mais, acesse e participe:
www.somosciee.ciee.org.br/depoimentos

ATÉ ONDE O ESTÁGIO TE LEVA

Não demorou muito
para Wesley Nasci-
mento, 25 anos, dar

o pontapé inicial na vida pro-
fissional. Antes mesmo
de concluir o ensino médio e conquistar
a tão sonhada aprovação no vestibular,
ele já havia trabalhado no governo do
estado de São Paulo como estagiário,
sendo o responsável pelo monitora-

mento e preservação das salas de
informática de uma escola.

Sempre atento às oportuni-
dades, em 2011 entrou em

um escritório de contabi-
lidade para atuar como
auxiliar administrativo.
Ficou até sair da Praia
Grande, litoral de São

Paulo, em 2012, com des-
tino à capital paulista, a fim

de estudar ciências contábeis.
No primeiro ano do curso

na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-
SP), participou de um pro-
cesso seletivo para uma vaga
de estágio. A princípio, toda

informação relacionada à empresa havia
sido divulgada como confidencial e, para
sua surpresa, soube que havia conquistado
um estágio no time de contabilidade da Ci-
nemark Brasil. 

Ao final do contrato foi efetivado na or-
ganização e, em breve, assumirá uma posição
na matriz, localizada em Dallas, no Texas.
Wesley trabalhará em nível macro, sendo
responsável pela revisão e análise de números
consolidados da América Latina. 

“Basicamente, a empresa contribuiu para
toda a minha formação profissional. Vejo
que o trabalho que eu fazia era parte de
uma atividade que ajudava a engrenagem
funcionar. O que espero com a minha ida
para Dallas é continuar obtendo crescimento
profissional e pessoal.” ×

» Depoimento de Halan Crystian, postado em 7/jan/2019 no Somos CIEE.
Veja mais histórias acessando
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CIEE&VOCÊ

HOMENAGEM

HORA DE ATUALIZAR 
CADASTRO

Aano começou, e com ele, ressurgem as
expectativas de um período com con-
quistas pessoais, inclusive uma vaga de

estágio. Pelo menos é o que esperam 81% dos
estudantes, segundo enquete realizada pelo
CIEE, com 37 mil respondentes. O índice de de-
sânimo é o menor dos últimos anos: apenas 11%
não acreditam que conseguirão a tão sonhada
vaga, enquanto 8% já estão estagiando. Tam-
bém é pequeno o número dos que não põem fé
em dias melhores já em 2019: somente 12%. ×

Se ainda há alguma dúvida de que a no-
va geração é conectada, pesquisa do
CIEE elimina: 92% se informam via

smartphone e a maioria tem pelo menos
um tablet ou notebook em casa. O estudo
foi realizado pela consultoria Toledo e As-
sociados, com alunos de dez das maiores
universidades, públicas e privadas, de São
Paulo. Os entrevistados também revelam
boa noção de que vivem numa economia
globalizada: 85% afirmam ter domínio de
inglês e o espanhol é o segundo idioma es-
trangeiro mais citado por 43%.   

Esperança para 2019
O dono da notícia

Plugados na web

16de fevereiro é o Dia do
Repórter, essa figura que está
nos jornais, rádios, TVs, blogs, sempre atuando no

calor dos acontecimentos, entrevistando personalidades e
gente não famosa. Muitos jovens consideram que é uma
carreira charmosa. Mas, como tudo na vida, tem outro lado.
Ser um bom repórter exige trabalho duro, disposição para
ultrapassar jornada e deixar feriados de lado, estudo
constante e construção de ampla rede de contatos, etc.
» Área de atuação: é responsável por buscar, investigar, elaborar

e transmitir notícias, utilizando os meios de comunicação.
» Requisitos: domínio da língua portuguesa; pelo menos um

segundo idioma; habilidade de comunicação e para o trabalho
em equipe; atualização permanente; sólida formação cultural;
valores e princípios éticos.   

» Formação acadêmica desejada: graduação em comunicação
social/ jornalismo e, se possível, pós graduação. ×

Igual
4,5%

Pior
7,4% Melhor

88%

Fonte: CIEE/enquete realizada de 14/12/18 a 03/01/19.  

Consomem informações 
por meio digital 

Conectados

Muito conectados

Pouco conectados

55%

92%

20%

25%

» Acessam a web em busca de informação
» Leem revistas/jornais na versão digital
» Acessam mais de uma mídia ao mesmo tempo (multimeios)

» Têm ao menos um tablet/note em casa (multitelas)

» Ficam conectados em média 8 horas/dia

2019 será melhor que 2018?

Você está interessado em conquistar
uma vaga de estágio? Não perca tem-
po e inscreva-se ou atualize seu cadas-

tro no CIEE. Sabe por que?  O primeiro tri-
mestre é muito favorável ao jovem que pro-
cura estágio: as chances de ser convocado pa-
ra ocupar uma vaga aumentam 25% nesse pe-
ríodo. A razão: como no início do ano ocorre
a reposição de vagas, ou porque o estudante
encerrou a faculdade ou porque venceu o
prazo de seu contrato de estágio, o CIEE es-
tima que terá 80 mil vagas em oferta, de de-
zembro a março. Ah, e não importa o ano do
curso, pois há oportunidades para todos. ×

“Os contratos de estágio duram cerca
de dois anos ou até o estudante se
formar, portanto, as companhias estão
contratando estagiários de olho em
futuros projetos e formar profissionais
capacitados que ela possa absorver 
ao final do período.”
Marcelo Gallo,  
» Superintendente Nacional de 
Operações do CIEE



11.142*
VAGAS 

PARA ESTÁGIO
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Consulta para
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inscrições para
os não

cadastrados:

www.ciee.org
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» Curso: Administração de empresas e Ges-
tão administrativa/ 2º a 6º sem. Área: co-
mercial. Horário: 9h às 16h, com 1h de in-
tervalo. Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Benefícios:
auxílio-transporte mensal, vale-refeição, re-
cesso remunerado. Requisitos: pacote office,
inglês intermediário. Local: São Paulo/SP
(bairro Centro). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 2775464

» Curso: Direito/ 7º a 9º sem. Área: previ-
denciária. Horário: 9h às 15h. Bolsa-auxílio:
R$ 1.224. Benefícios: auxílio-transporte
mensal, recesso remunerado. Requisitos:
carteira de estagiário da OAB. Local: São
Paulo/SP (bairro Centro). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 2788435

» Curso: Turismo/ 1º e 2º sem. Área: atendi-
mento. Horário: 10h às 17h, com 1h de in-
tervalo. Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios:
auxílio-transporte mensal, assistência médica,
recesso remunerado. Requisitos: sem re-
quisitos. Local: São Paulo/SP (bairro Portal
do Morumbi). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 2765785.

» Curso: Marketing/ 4º a 6º sem. Área: mar-
keting. Horário: 9h às 15h. Bolsa-auxílio:
R$ 1.100. Benefícios: auxílio-transporte l,
recesso remunerado, possibilidade de pror-

rogação e/ou efetivação. Requisitos: sem
requisitos. Local: São Paulo/SP (bairro Vila
Antônia). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 2773587

» Curso: Administração e Ciências contábeis/
2º a 6º sem. Área: financeiro. Horário: 9h
às 16h, com 1h de intervalo. Bolsa-auxílio:
R$ 1.800. Benefícios: auxílio-transporte,
recesso remunerado. Requisitos: inglês
avançado. Local: São Paulo/SP (bairro Pi-
nheiros). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código278182

» Curso: Química/ 1º a 5º sem. Área: quali-
dade. Horário: 9h às 16h, com 1h de intervalo.
Bolsa-auxílio: R$ 2.082. Benefícios: auxí-
lio-transporte mensal, cesta básica, recesso
remunerado. Requisitos: pacote office e
espanhol básico. Local: São Paulo/SP (bairro
Jardim Keralux). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 2784572

» Curso: Administração e Gestão adminis-
trativa comercial/ 2º a 6º sem. Área:  co-
mercial. Horário: 11h às 18h, com 1h de in-
tervalo. Bolsa-auxílio: R$ 880. Benefícios:
auxílio-transporte, recesso remunerado. Re-
quisitos: pacote office e powerpoint. Local:
São Paulo/SP (bairro Tatuapé). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 2789595×

Vagas CIEE para estágio

Na virada do ano, muitos estudantes
encerram os contratos de estágio, seja

porque venceu o prazo, seja porque estão
se formando e, portanto, não podem mais
estagiar, conforme determina a legislação.

Assim é importante que os jovens
inscritos no CIEE atualizem seus currículos
online. Isso porque muitos recrutadores
consultam o nosso banco de perfis para
realizar a primeira triagem dos candidatos
com potencial para atender aos requisitos
das vagas em oferta. 

Portanto, não perca tempo: acrescente
em seu perfil o avanço em um ano no curso
regular ou numa escola de idiomas, alguma
nova ação de voluntariado, um intercâmbio,
enfim, qualquer informação pertinente que
enriqueça o currículo. 

Não esqueça, também, de informar se
houve mudança de endereço, de número
de celular, etc. Fique atento, porque você
receberá uma eventual convocação para
processo seletivos pelos contatos indicados
em seu cadastro.×

@

$

@

LEMBRETE IMPORTANTE

*Total em 24/01/2019,
podendo haver

pequena variação diária
para mais ou menos.

IMPORTANTE

TODOS OS
SERVIÇOS 
CIEE SÃO

GRATUITOS
PARA OS

ESTUDANTES
CADASTRADOS

O processo é simples: acessar o portal www.ciee.org.br/estudante, colocar login e senha e
realizar as alterações. 
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Está chegando tempo de prestar ves-
tibular para uma universidade e o
aluno do ensino médio já começa a

pensar que área seguir, indeciso entre os
mais de 200 cursos oferecidos no nível su-
perior. Exatas ou humanas? Medicina ou di-
reito? Quem sabe uma das engenharias?
Administração ou computação? Essa deci-
são é importante e ocorre geralmente num
momento em que o jovem tem poucas in-

formações
que o ajudem
a escolher a car-
reira. Há, ainda, outra
decisão que é preciso
tomar, embora boa parte
dos pré-vestibulandos preste
pouca atenção a esse ponto, tam-
bém muito importante: em que mo-
dalidade de curso ingressar? 

Existem três modalidades de cursos supe-
riores: bacharelado, tecnológicos e licencia-
tura. Há várias diferenças entre eles, além
da duração. São os mais tradicionais e con-
ferem diploma, respectivamente, com o
grau de  bacharel (ex.: bacharel em
direito),  licenciado (ex.: licenciado em le-
tras), tecnólogo (ex.: tecnólogo em turismo)
ou título específico (ex.: médico).

» BACHARELADOS. Duram de quatro a
cinco anos e habilitam para o exercício de
uma profissão específica de nível superior li-
gada à área escolhida, menos a docência.

» LICENCIATURAS. Com duração de três ou
quatro anos, habilitam para lecionar na edu-
cação fundamental ou média. 

» CURSOS TECNOLÓGICOS. Com duração
de dois a três, oferecem conteúdos especí-
ficos para quem já sabe o que quer aprender
e em que área quer atuar. É indicado também

para quem já está inserido no mercado de
trabalho e quer adquirir novas qualificações
para avançar na carreira. 

Obs. 1: As três modalidades possibilitam o
ingresso em pós-graduação, mestrado ou dou-
torado, além da opção pela carreira de pes-
quisador na área acadêmica. 

Obs. 2: Há cursos com duração de cinco
anos (engenharias) ou seis (medicina).

Benhur Etelberto Gaio, reitor do Centro Uni-
versitário Internacional (Uninter), dá um exemplo
prático. “Um jovem deseja atuar na área de ma-
temática e está buscando um curso. Se quiser
ser professor, deve escolher a licenciatura. Já se
pretende adquirir uma formação ampla, que abra
um grande leque de possibilidades profissionais
no mercado de trabalho, o melhor caminho é o
do bacharelado. Agora, se já sabe a carreira que
quer, pode ingressar num curso tecnológico, que
é mais específico, como análise e desenvolvi-
mento de sistemas”.

Possibilidade interessante nestes tempos
de vida corrida e necessidade, muitas ve-
zes, de conciliar trabalho e estudo, o en-
sino superior pode ser ministrado em três
modalidades. 

» PRESENCIAL: Exige a presença do aluno
em, pelo menos, 75% das aulas e em todas
as provas e avaliações. 

» SEMIPRESENCIAL: Combina ensino pre-
sencial com atividades que podem ser rea-
lizadas à distância, contando preferencial-
mente com monitoria. 

» À DISTÂNCIA: O ensino é ministrado sem
a relação presencial professor-aluno, uti-
lizando-se vários meios de comunicação:
material impresso, televisão e internet,
entre outros.

CARREIRA

Bacharel,
licenciado ou

tecnólogo?

Presencial, semipresencial ou à distância?

A HORA DE PENSAR
NA CARREIRA
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É importante que o estudante entenda por
que é bom estagiar. Hoje, no mercado de
trabalho, tão ou mais valorizadas do que
as competências técnicas são as chamadas
habilidade atitudinais ou comportamen-
tais. Ou seja, a empresa vai avaliar, já du-
rante o processo seletivo, se o candidato
a uma vaga sabe trabalhar em equipe,
quais são seus valores e princípios, se con-
segue se comunicar bem, se sua apresen-
tação pessoal (vestuário, higiene, tom de
voz, etc.) é adequada ao ambiente corpo-
rativo, e por aí vai.

Essa introdução explica por que é inte-
ressante estagiar já no ensino médio, caso

o aluno já tenha 16 anos completos e esteja
matriculado regularmente. Realizando um
bom estágio, ele vai desenvolver essas ha-
bilidades, valiosas também para os estudos.
Mais: também terá uma boa visão da reali-
dade do mundo do trabalho e poderá até
conferir, na prática, se o curso que pretende
seguir atende às  suas aspirações. 

Quando ele ingressar numa faculdade,
estará mais preparado para concorrer a uma
vaga de estágio, que esteja alinhada ao
curso que estiver frequentando e que, por-
tanto, vai lhe dar a experiência prática que
será um enorme diferencial quando chegar
a hora de conquistar um emprego efetivo.

Para saber mais sobre estágio, basta acessar
o site www.ciee.org.br, uma organização não
governamental que presta serviços total-
mente gratuitos aos estudantes, desde o ca-
dastramento no banco de talentos e até o fi-
nal do contrato de estágio. 

Um dos mais procurados serviços que o
estudante encontra no CIEE é o painel de
vagas em oferta por milhares de organizações
parceiras de todo o país. O volume diário
quase sempre supera a quatro ou cinco mil
oportunidades, distribuídas por praticamente

todas as áreas de atuação. Ali, ele consulta
se o perfil da vaga é adequado a seu currículo
e curso, entre outros pontos, como distância
entre a empresa e a escola ou a residência, a
compatibilidade da jornada de estágio com
o horário escolar, etc.

Entre outros serviços, o estudante cadas-
trado pode realizar uma série de cursos e ofi-
cinas à distância, que o prepararão para par-
ticipar de processos seletivos, adquirir
conhecimentos requeridos pelas empresas
(informática, redação, matemática, etc.). ×

Embora não seja o fator mais relevante na hora
de decidir, vamos dar uma olhada nos números.
O Censo da Educação Superior 2017, divul-
gado no final do ano passado pelo MEC,
aponta que 60% dos ingressantes optaram
pelo bacharelado. Mas, a procura pela moda-
lidade tecnológica foi a que mais cresceu, com
um aumento de 16%, seguida pela licenciatura,
com alta de 9% e, no fim da fila, aparece o ba-
charelado, com aumento da ordem de 5,6%.

LEMBRETE
Já tendo feito a escolha ou, pelo menos, re-
duzido o número de cursos de interesse, o
conselho para o pré-vestibulando é procurar
mais informações, para que possa formar um
quadro geral e avaliar qual é a melhor escolha.
Por exemplo, dependendo do curso, o aluno
pode se habilitar em até duas licenciaturas.

CARREIRA

POR QUE ESTAGIAR ANTES DO VESTIBULAR

A CASA DO ESTÁGIO

O CIEE ajuda o jovem a se
preparar bem para o
processo seletivo,
oferecendo os cursos
gratuitos Processo Seletivo
(currículo, testes, dinâmicas
e entrevista)  e Postura
Profissional na Trilha 1 do
programa CIEE Saber
Virtual (www.ciee.org.br)

CRESCE OPÇÃO PELOS TECNOLÓGICOS
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Nem bem saíram as notas do Enem
2018, já há professores de olho na
prova de 2019. Alguns esperam mu-

danças, mas a maioria acha que essa edição vi-
rá com poucas modificações. Outros até já
começam a prever quais eventos históricos
têm chance de ser escolhido como tema da
redação ou, peço menos, de algumas pergun-
tas, como os professores Maurício Paz e Nor-
ton Frehse Nicolazzi Júnior, do Sistema de En-

sino Positivo. Entre os temas que seleciona-
ram estão os cinco abaixo:

» 10 anos do  Novo Acordo Ortográfi-
co (2009).

» 25 anos do Plano Real (1984).
» 30 anos da queda do Muro de Berlin (1989).
» 30 anos da primeira eleição direta para pre-

sidente da República, após a ditadura (1989).
» 50 anos da chegada do homem à Lua (1969). 

CIEE&VOCÊ

PREPARANDO O ENEM 2019

Oidioma inglês foi apontado como
pré-requisito para cerca de 90% das
vagas de estágio ofertadas na virada

do ano. “Em busca de melhores opor-
tunidades de negócios, a maior parte
das empresas visa expandir suas re-
lações em nível global, o que antes
era limitado às organizações de
grande porte”, analisa Lilene Ruy, su-

pervisora de inclusão social do CIEE. 

“Nesse processo, quem tem algum co-
nhecimento larga na frente.” Em vários ca-
sos, a empresa também pede conhecimen-
tos de espanhol, principalmente aquelas que
visam relações comerciais com países do
Mercosul, como Argentina, Uruguai e Chile.
Detalhe: os recrutadores dão importância
a testes práticos durante o processo sele-
tivo, não se limitando a analisar informes do
currículo, como cursos ou anos de estudo.×

Oporquê dá nó nos miolos. Ora apa-
rece junto. Ora separado. Ora com
acento. Ora sem o chapeuzinho.

Não há quem não hesite na hora de escre-
ver uma forma ou outra. Muitos chutam.
Mas, como a língua não é loteria, o que
pode dar errado dá. Melhor aprender as
manhas da caprichosa criatura. Use:

POR QUE
1. nas perguntas diretas: Por que as empresas
têm de escrever como manda o dicionário? 
2. nos enunciados em que é substituível por
“a razão pela qual”: Sei por que (a razão pela
qual) as empresas têm de escrever como manda
o dicionário.  

POR QUÊ
A dupla com chapéu só tem vez quando o
quezinho for a última — a última mesmo —
palavra da frase. Por quê? Ele é átono. No fim
do enunciado, torna-se tônico. O acento lhe

dá a força: As empresas devem escrever a norma
culta por quê? As empresas têm de escrever a
norma culta, mas nem todos sabem por quê. 

PORQUE
Com essa cara, juntinho, sem lenço nem do-
cumento, porque é conjunção causal ou expli-
cativa: As empresas escrevem certo porque pre-
cisam manter a credibilidade. 

PORQUÊ
Assim, coladinho e com chapéu, o porquê se
torna substantivo. E, como substantivo, tem
plural. Para mudar de classe, precisa da com-
panhia do artigo ou de pronome: Explicou o
porquê da necessidade de escrever sem erros.
Certos porquês quebram a cabeça da gente.
Esse porquê se inspira em outro porquê.

RESUMO DA ÓPERA
Não há por que temer os porquês. Quem en-
tendeu a lição sabe por quê.×

Inglês, para sair na frente

Fonte: Dad Squarizi,
coluna Outras palavras,

Revista do CIEE
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Muitos jovens, ao chegar aos 16
anos de idade, querem ingressar
no mercado de trabalho, bus-

cando autonomia, renda para auxiliar nas
despesas da casa ou para custear a conti-
nuação dos estudos. Mas, a grande maioria
enfrenta um problema: sem a experiência
requerida por quase todos os recrutadores
saem frustrados com o insucesso nos pro-
cessos seletivos. 

O programa Aprendiz Legal veio para
auxiliar os adolescentes e jovens, com até
24 anos de idade, a adquirir formação bá-
sica, aliando treinamento prático nas em-

presas e capacitação teórica em encon-
tros semanais ministrados pelo CIEE.
Após triagem, eles são contratados por
um período máximo de dois anos em or-
ganizações parceiras, recebendo salário e
vários outros benefícios. Ao final, rece-
bem um certificado de conclusão de
aprendizagem, que conta muitos pontos
nos currículos quando vão buscar empre-
gos efetivos no mercado de trabalho. A
seguir, duas perguntas esclarecem dúvi-
das que podem surgir quando o candidato
analisa as opções de formação oferecidas
pelo Aprendiz Legal.

A palavra indica que aquela modalidade
oferece uma preparação abrangente, vol-
tada a diferentes funções/ocupações. Por
exemplo, Arco Administrativo capacitará o
jovem para atuar em funções como uxiliar
de escritório, arquivista, almoxarife e con-
tínuo/office boy, Tratará de temáticas co-
mo: noções de gestão financeira, de pes-
soas, de produção e de marketing.  Ou seja,
assim que formado, o aprendiz pode atuar
em diversas áreas dentro de uma empresa.

Já o Arco Bancário capacitará o jovem
para atuar como atendente de agência,  es-
criturário de banco, contínuo e caixa de
banco. Durante o programa, são abordadas
temáticas como: matemática financeira,
história e conceitos sobre o sistema finan-
ceiro nacional, noções de economia, pro-
dutos e serviços dos bancos, entre outros
assuntos. Concluída a aprendizagem, o jo-
vem poderá atuar em áreas de atendimento
ou de apoio.

Por que algumas formações têm arco no nome?

CURSOS PREPARAM OS
FUTUROS PROFISSIONAIS 

Contratados para
formação por empresas,
recebem salário,
benefícios e, também,
frequentam encontros
teóricos no CIEE
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Jovens 
bem 

dispostos
Os jovens talentos cadastrados no

CIEE estão com planos para realizar
atividades extracurriculares bem

interessantes. No topo das metas para 2019,
aparece o aprendizado de um novo idioma –
o que mostra sintonia com a realidade do
mercado de trabalho globalizado.
Surpreendentes 26% dos 15 mil
respondentes pretendem concretizar as três
opções apresentadas. 

Por que os jovens querem se tornar aprendizes CIEE?

Os cursos, que não possuem arco no
nome, capacitam para uma função/ocupa-
ção especifica. Os conteúdos abordam os
seguintes temas:
» Auxiliar de Alimentação: preparo e servi-

ço: procedimentos operacionais, higiene
dos alimentos, equipamentos, utensílios,
acessórios e uso racional da água.

» Comércio e Varejo: competências e atri-
buições do varejista, tipos de organiza-
ções,   estratégias de venda, relaciona-
mento entre cliente e fornecedor, mar-
keting contemporâneo e gestão de com-
pras, abastecimento e estoques.

» Logística: modelos de estoques, distribui-
ção física, estruturas de armazenagem e
equipamentos, formas de transporte, fer-

ramentas de tecnologia da informação e
e-commerce.

» Auxiliar de Produção: história da indus-
trialização, funcionamento da linha de
produção; conhecimentos e análise de
procedimentos operacionais padrão
(POPs); o programa 5S e seus reflexos na
qualidade do processo produtivo.

» Telesserviços: noções de marketing e suas
ferramentas, atendimento ao cliente, ar-
gumentação, roteiro (script) e língua por-
tuguesa.

» Operador de Microcomputador: o papel
do operador de microcomputador, siste-
mas operacionais / rede de computadores
I e II, apresentação do processo de entra-
da e transmissão de dados.×

O que ensinam (resumidamente) 
as outras formações?

Ser voluntário 
16%

Fazer um 
intercâmbio 

9%

Todas as opções
26%

Aprender
uma nova

língua
49% 

Fonte: Enquete realizada no site do CIEE

53%
Abre portas para o

mercado de trabalho 

28%
Melhora a qualificação

profissional 

21%
Indicação de

empresa/amigo

11%
Dá independência

financeira 

8%
Credibilidade do CIEE/ 

Mais empresas parceiras 

8%
Melhora a qualificação 

pessoal 

6%
Horário de trabalho 

compatível com a escola 
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» Curso: ensino médio/ formado. Área: Lo-
gística. Horário: 15h às 19h. Salário: R$
469,13. Benefícios: vale-transporte mensal.
Requisitos: 17 a 22 anos, sexo masculino.
Local: São Paulo/SP (bairro Moema). Con-
tato (11) 3003-2433, informar o código
2788222.

» Curso: ensino médio/ 1º a 3º ano. Área: va-
rejo. Horário: 14h às 20h. Salário: R$ 700.
Benefícios: vale-transporte mensal. Requi-
sitos: 16 a 22 anos, sexo masculino. Local:
São Paulo/SP (bairro Santo Amaro). Contato
(11) 3003-2433, informar o código 2787207.

» Curso: ensino médio/ formado. Área: ad-
ministrativa. Horário: 12h30 às 18h30. Sa-
lário: R$ 856,28. Benefícios: vale-transporte

mensal. Requisitos: 18 a 22 anos. Local:
São Paulo/SP (bairro Indianóplis). Contato
(11) 3003-2433, informar o código 785737.

» Curso: ensino médio/ formado. Área: va-
rejo. Horário: 10h às 16h. Salário: R$ 703,69.
Benefícios: vale-transporte mensal. Requi-
sitos: 18 a 22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Água Branca). Contato (11) 3003-
2433, informar o código 2784396.

» Curso: ensino médio/ 1º a 3º ano. Área: ad-
ministrativa. Horário: 9h às 13h. Salário:
R$ 448,46. Benefícios: vale-transporte.
Requisitos: 17 a 22 anos, sexo feminino.
Local: São Paulo/SP (bairro Itaim Bibi).
Contato (11) 3003-2433, informar o código
2776113. ×

2.843*
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 CIEE para aprendiz

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

*Total em 24/01/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

ATENDIMENTO A PCDs E EMPRESAS
(11) 3040-4516
Rua Tabapuã, 469,  Itaim Bibi, São Paulo,
vagas.inclui@ciee.org.br ou unidade/posto CIEE mais próximo 

Com inscrições sempre abertas, o Inclui
CIEE é um projeto que atende candidatos
com deficiência e empresas que oferecem
vagas, dentro das cotas, para esse
segmento. Estão cadastradosinteressados
tanto em programas de estágio e

aprendizagemquanto em empregos CLT,
em todo o país.

» Requisito para os candidatos: ensino
fundamental, médio, técnico e superior
(cursando, incompleto ou formado).

Procurando vaga para aprendiz PCD? Consulte o Inclui CIEE 





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
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