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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!
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Os textos
são otimizados

para leitura
horizontal e

vertical.
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JOVEM Venha navegar conosco

As mulheres estudam e
trabalham mais. Porém, ainda
ganham menos e enfrentam
barreiras na escalada
profissional – desigualdades

que, aos poucos, vão sendo minadas com a
nova visão sobre a diversidade. 

Levantamento do CIEE esclarece
dúvidas sobre quais cursos são mais
valorizados pelas empresas.

Já para os aprendizes, uma orientação
prática: como se preparar para obter uma
vaga para formação profissional.×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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FINANÇAS

DE OLHO NO BOLSO DOS JOVENS

OCIEE assinou uma nova parceria,
destinada a manter sempre em dia
as finanças dos jovens. Muitos não

estão acostumados a ganhar seu próprio
dinheiro e se descuidam com os gastos. Re-
sultados possíveis: bolso vazio, que impede
por exemplo, de ir àquela balada de sexta-
feira; ou pedido de dinheiro aos pais, sem-
pre seguido de bons sermões sobre como
usar a grana; ou dívidas no cartão de crédi-
to, cobradas com juros altíssimos. 

Para ensinar o bom uso do dinheiro, a
Associação Nacional das Instituições de
Crédito, Financiamento e Investimento

(ACREFI) e o CIEE pretendem promover
várias ações de educação financeira, in-
cluindo tópicos como controle de orça-
mento, direito do consumidor, cálculo de
juros, previdência. “Os jovens vão contar
com orientação profissional, transmitida
por executivos da associação”, acredita Ri-
cardo Melântonio, superintendente jurí-
dico, compliance e comunicação do CIEE.
“Além dos benefícios para o jovem, essas
informações têm potencial para influenciar
muitos amigos, familiares e outras pessoa
do círculo dele”, avalia Hilgo Gonçalves,
presidente da ACREFI.×

Dúvida sobre o impacto da educa-
ção financeira na vida das famílias?
Uma pesquisa mostra duas situa-

ções, caso o pai ou a mãe perdesse o ga-
nho mensal (salário ou outra renda).
Quando os filhos contam com educação
financeira, 98% das famílias conseguiriam
manter o padrão de vida por seis ou mais
meses. Sem educação financeira para os
filhos, esse número cai para 56%.×

Família mais tranquila

1.Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal  (sa-
lário), por quanto tempo conseguiria manter o atual padrão de vida?

2.Seu filho participa das discussões sobre as 
finanças da família?

Duas perguntas aos pais

Páginas 3 » Finanças  || Páginas 4 e 5 » Homenagem || Página 6 » Dicas de Português

Fonte: Pesquisa Instituto Axuss/Unicamp/ Associação
Brasileira de Educação Financeira (Abefin) 
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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

O Inclui CIEE é um projeto de inserção socioprofissional que
encaminha jovens com deficiência para vagas em empresas parceiras do
CIEE nos programas de estágio para estudantes e de aprendizagem.

Para participar, basta se inscrever gratuitamente e aguardar um
contato depois de alguns dias. 

Atenção: para garantir o atendimento, é imprescindível fornecer os
dados pessoais solicitados. 

VOCÊ SABIA?

                                                   Filhos com                          Filhos sem
                                          educação financeira         educação financeira
Mais de seis meses                      25%                                        3%
Até seis meses                              73%                                      53%
Apenas um mês                             2%                                       44%

                                                   Filhos com                          Filhos sem
                                          educação financeira         educação financeira
Sim                                                 100%                                      11%

98%

56%

Filhos com educação financeira

Filhos sem educação financeira

» Manutenção do padrão de vida
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As brasileiras emplacam, entre as
várias conquistas obtidas na luta pela
igualdade de gênero, um destaque

especial. Com ligeira vantagem, elas
predominam em todos os indicadores da
educação superior. Sem dúvida, um
diferencial que alavancará os avanços das
mulheres nos postos gerenciais do mercado
de trabalho dentro de muito pouco tempo;

MULHERES 
EM CINCO
TEMPOS

As mulheres brasileiras estudam 
mais do que os homens, trabalham 
mais horas nos afazeres domésticos 
(18,1h contra 10,5h). Entretanto, 
recebem salários menores e ocupam
menos cargos de poder. A constatação
não é de movimentos feministas, mas 
de um levantamento realizado pelo 
IBGE referente a 2015 e 2016.

Estudam e trabalham
mais, porém ainda 
ganham menos

» Escolaridade: 
mulheres ganham

» Frequência no ensino 
médio: 10% maior

» Formadas no ensino
superior: 23,5% maior

(brancas) e 10,4% (negras)

» Trabalho: 
mulheres perdem

» Média salarial:
R$ 1.764 contra 

R$ 2.306 dos homens

» Cargos gerenciais:
37,8% contra 62,2% deles

» Total de alunos no ensino superior:  8,6 milhões

55,2%
mulheres 44,8%

homens

57%
mulheres 43%

homens

61,1%
mulheres 38,9%

homens

» Concluintes

» Ingressantes » Matrículas

HOMENAGEM

Fonte: Inep/Censo da Educação Superior 2017

Homenagem do CIEE
ao Dia Internacional 
da Mulher



De acordo com o Relógio da População,
o Brasil tem 215 milhões de habitantes, divi-
didos entre 50,8% de mulheres e 49,2% de
homens. Mas, quando se trata de represen-
tação política, os indicadores são extrema-
mente negativos. No Senado, elas ocupam 7
cadeiras entre os 77 parlamentares eleitos
em 2018. Na Câmara Federal, mesmo com
aumento de 51% em relação à eleição ante-

rior, as  congressistas são 77 entre os 513 que
tomaram posse neste ano (15%). Nas assem-
bleias legislativas estaduais, nem se fale: há
161 delas entre os 1.059 eleitos. No detalhe:
20 estados não têm senadoras e três deles
nem contaram com candidatas (Acre, Bahia
e Tocantins). Na Câmara Federal, nenhuma
deputada representa os estados de Amazo-
nas, Maranhã e Sergipe. 

Política: estranhas no ninho

Já no topo das empresas,
uma pesquisa indica que,

mantido o ritmo atual, se-
rão necessários 217 anos

para se alcançar a igual-
dade de gênero. A si-

tuação é um tanti-
nho mais anima-
dora nos Estados

Unidos e Canadá, onde a previsão baixa pa-
ra... 168 anos. Não é difícil confiar nessa
projeção. O ranking Fortune 500 lista ape-
nas 26 mulheres entre os principais execu-
tivos-chefes do mundo. Além disso, só 38%
das 279 empresas pesquisadas têm metas
para corrigir a discrepância, entre as quais
organizações do porte da Cisco, HP, Mor-
gan Stanley e Walmart.

A ideia de criar um Dia da Mulher nas-
ceu entre o final do século 19, começo do
século 20, na esteira das lutas femininas
por melhores condições de vida e de tra-
balho, e pelo direito do voto. Espalhou-se
pelo mundo, sendo celebrado em diferen-
tes datas num número crescente de países.
Em 1917, as trabalhadoras russas realizaram

protestos contra a entrada do país na 1ª
Guerra Mundial e a manifestação de 8 de
março sofreu a mais violenta e brutal re-
pressão – fato que foi lembrado pela insti-
tuição do Dia Internacional da Mulher, pelo
movimento socialista mundial. Em 1975, a
ONU decidiu adotar essa data como o Dia
Internacional da Mulher. ×

Um pouco de história
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HOMENAGEM

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

» Senado
Total: 54 eleitos

» Câmara
Total: 513 eleitos

» Assembléias
Total: 1059 eleitos

2010

2018

7

7

47

47

2010

2018

119

161

940

989

2010

2018

51

77

462

436

Mulheres                                     Homens

Mulheres                                     Homens

Mulheres                                    Homens

Mulheres                                   Homens

Mulheres                                          Homens

Mulheres                                          Homens

A dura escalada até o topo
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Já imaginou
dar apenas
um clique e

acessar um ma-
nual com orien-
tações e ótimas dicas
para entrar no mundo do trabalho com o pé
direito? Pois o CIEE pensou e incluiu no pa-
cote de novidades para 2019 o lançamento
do Guia Prático para Ingressar no Mundo do
Trabalho. A publicação, digital e responsiva
para mobiles, está no Portal do CIEE, dispo-
nível gratuitamente para jovens estudantes,
cadastrados ou não. Apresentado com visual
moderno e atraente, o conteúdo traz uma
ampla variedade de temas: profissões do fu-
turo, idiomas estratégicos para a carreira,
opções viáveis para aquisição de novos
aprendizados e informações sobre habilida-
des socioemocionais – hoje bastante valori-
zadas no mundo corporativo –, como criati-
vidade e inteligência emocional. ×

» PARA ACESSAR, CLIQUE AQUI.  
https://portal.ciee.org.br/estudantes/saber

-virtual/guia-pratico-para-ingressar-no-
mundo-do-trabalho/

» A PARTE E O TODO
A pronúncia de seção e sessão é a mesma. Mas
a grafia e o significado não se conhecem nem
de elevador.
Seção é a parte de um todo. Quer dizer
divisão. No supermercado, há a seção de
bebidas, a seção de frutas. Na loja, a seção de
roupas masculinas, a seção de roupas femininas,
a seção de roupas infantis.
Sessão é o todo. Dá nome ao tempo que dura
uma reunião ou um espetáculo: sessão de
cinema, sessão de terapia, sessão do Congresso.
Superdica: o todo é maior que a parte. Por
isso, sessão tem cinco letras. Seção, quatro.

» SIMPLES ASSIM
Hora significa 60 minutos: A velocidade na via
é de 60 km por hora. Quando divertir-se? A
qualquer hora. Toda hora é hora.
Ora quer dizer por enquanto, por agora: Por
ora, a velocidade máxima é de 80 km por
hora. Lamento, mas, por ora, nada posso fazer.

» O QUÊ ENCHAPELADO
Que ou quê? Quase sempre que. O quezinho
só dá vez ao circunflexo em duas situações:
1. Quando for substantivo. Aí, tem plural: Ele

tem um quê misterioso. Nenhum dos quês
apresenta problemas. A letra quê tem charme.

2. Quando estiver no fim da frase,
encostadinho no ponto: Os turistas estão
espantados com quê? Quê! Você por aqui? O
quê? Repita, por favor. ×

Ofamoso conselho de um limão
faça uma limonada se aplica à fa-
mília Castro, moradora de Cei-

lândia Norte, no Entorno de Brasília. Hy-
rum de Melo Castro, 16 anos, começou a
frequentar os encontros do Espaço de Ci-
dadania do CIEE quando o pai, adminis-
trador de empresas, ficou desempregado
em meados de 2018. “Passamos de uma
família com renda para uma família sem
renda”, diz Antônio Alex de Almeida Cas-
tro. “Dos males, pensamos em tirar um
benefício, levando em conta que o Espaço
só acolhe pessoas de baixa renda, pude-
mos agora inscrever nosso filho ali, um
local que queríamos conhecer há alguns
meses”, conta Alex. “Meus colegas me
perguntavam que curso era esse que eu
estava fazendo, pois não dá certificado;
eu respondia que ensinava como me com-
portar”, lembra o jovem, que ia de bici-

cleta da casa ao Espaço. “Aprendi muito,
mudei o jeito de pensar, de olhar, e a amar
mais as pessoas.”

Mas, os pais queriam que ele ocupasse
o tempo que sobrava com outras ativida-
des. Quando não estava na escola ou no
curso de inglês, que terminou recente-
mente, Hyrum ficava em frente à TV as-
sistindo a séries ou jogando videogame,
coisas que adora fazer, como tantos ou-
tros jovens. O bom aproveitamento nas
oficinas rendeu outra oportunidade: con-
tribuiu para que conseguisse uma vaga
de aprendiz na Caixa, por intermédio do
CIEE. “Quero ajudar a instituição finan-
ceira a crescer, e também ajudar em
casa”, planeja.

Ele quer seguir o exemplo do pai que
foi aprendiz, quando tinha 15 anos, e cres-
ceu muito na companhia, chegando ao
cargo de tesoureiro.×

DICAS DE PORTUGUÊS

Jovem segue
os passos 

do pai

FOCO NO 
MERCADO DE
TRABALHO



Oano começou, e com ele,
ressurgem as expectativas de 
um período com conquistas

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 desânimo é o menor dos
últimos anos: apenas 11% não acreditam 
que conseguirão a tão sonhada vaga,
enquanto 8% já estão estagiando. 
Também é pequeno o número dos 
que não põem fé em dias melhores 
já em 2019: somente 12%.×
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Embora não seja o principal benefício
do estágio, vindo bem atrás da opor-
tunidade de qualificação para o mer-

cado de trabalho, a bolsa-auxílio não deixa
de ser um atrativo a mais no perfil da vaga
em oferta.

Para  dar ideia de como anda esse quesito,
o CIEE realizou o levantamento da média do
valor da remuneração para estágios de seis
horas, não considerando outros benefícios
concedidos, caso do auxílio-transporte, se-
guro de vida, recesso remunerado e outros. 

Engenharia de produção encabeça a lista,
com R$ 1.196,48, média um pouco superior
aos alunos de ciências econômicas, com R$
1.190,55. Quem completa o pódio é o curso
de administração, com R$ 985,60.

“Cursos de tecnologia da informação se
destacam, ao lado de formações mais tra-
dicionais, como engenharia e administra-
ção. De forma geral, as empresas estão in-
vestindo na renovação dos quadros, e ofe-
recer uma bolsa-auxílio mais alta ajuda a
atrair os melhores talentos”, explica Marce-
lo Gallo, superintendente nacional de ope-
rações do CIEE.

O levantamento também apontou que a
bolsa-auxílio varia conforme a região. Os
valores mais elevados estão concentrados
na Grande São Paulo (Região Sudeste), on-
de os estudantes dos 20 cursos com maior
valor de bolsa-auxílio ganham, em média,
R$1.124,77. Na outra ponta, está a Região
Norte, com média de R$ 656,20.×

BOLSA-AUXÍLIO 
E SUAS VARIAÇÕES

Curso                                            Média da bolsa-auxílio
Engenharia de produção                        1.196,46
Ciências econômicas                              1.190,55
Administração                                           985,60
Ciências contábeis                                    965,91
Ciência da computação                           958,34
Sistemas de informação                          930,34
Engenharia civil                                         907,93
Tecnologia em análise e 
desenvolvimento de sistemas                887,06
Publicidade e propaganda                       856,36
Jornalismo                                                  801,61

Curso                                            Média da bolsa-auxílio
Arquitetura e urbanismo                         801,38
Farmácia                                                     799,88
Tecnologia em gestão de 
recursos humanos                                    768,37
Psicologia                                                   751,24
Direito                                                        744,73
Letras                                                          729,84
Pedagogia                                                  682,01
Serviço social                                            678,68
Enfermagem                                             666,29
Educação física                                         624,87

PONTO DE PARTIDA

RANKING DAS CARREIRAS

Esperança de dias melhores
» 2019 SERÁ MELHOR QUE 2018?

7,4%
Pior

4,5%
Igual 88%

Melhor



Agitação Jovem nº 21/Março 20198 » ESPAÇO ESTÁGIO

Oestudante que deseja estagiar pa-
ra, além de se capacitar, conhecer
por dentro o serviço público tem

uma excelente oportunidade. Até as 23h59
de 13 de março, uma quarta-feira, o site
www.ciee.org.br receberá inscrições de es-
tudantes interessados em concorrer às
1.090 vagas ofertadas pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, para atuação em diver-
sos órgãos sediados em dezenas de cidade.
Podem se candidatar alunos do 1º ou 2º ano
do ensino médio e estudantes do primeiro
ao antepenúltimo semestre de cursos téc-
nicos de nível médio e do ensino superior. 

O contrato terá duração de um ano,
podendo ser prorrogado para mais um. As
bolsas variam de R$ 300 a R$ 1.800,89,
com jornadas de quatro e seis horas. As
oportunidades estão distribuídas por di-
versos municípios paulistas, abrangendo

diferentes áreas, tais como administração
de empresas, administração pública, agro-
nomia, biblioteconomia, ciências e tecno-
logia, ciências sociais, comunicação social,
direito, enfermagem, ensino médio, far-
mácia, gestão de políticas públicas, mar-
keting, psicologia, serviço social, web de-
signer,  diversos cursos de ensino técnico,
entre outros.

O processo seletivo será composto de
uma única fase, com avaliação de língua
portuguesa, matemática e conhecimentos
gerais. As provas também serão válidas pa-
ra formação de cadastro reserva. O Progra-
ma de Estágios do Governo do Estado, em
parceria com o CIEE, teve início em junho
de 2016. De 2016 até agora, mais de 22
mil estudantes foram contratados. Atual-
mente, são oferecidas 4,3 mil vagas de es-
tágio, em 210 municípios.×

Vagas de
estágio no

Governo do
Estado de 
São Paulo

Pesquisa realizada com estagiários de dez
das maiores universidade paulistas
mostram que os estudantes

encaminhados pelo CIEE para estágio estão
preparados para falar com o mundo.

O ESTAGIÁRIO CIEE 
E OUTROS IDIOMAS

OPORTUNIDADE

85%

71%

66%

25%

34%

43%

Dominam o idioma inglês, em
especial nas classes A/B 

Não veem dificuldade em obter uma
melhor colocação profissional pela
falta de domínio da língua estrangeira

Consideram que as empresas
exigem o domínio do inglês
dentro das expectativas 

Fizeram intercâmbio

Pretendem fazer intercâmbio
no futuro

Espanhol aparece como segunda
língua estrangeira mais citada 
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12.227*
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
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» Curso: Ciências atuariais / 4º a 6º sem.
Área: administrativa. Horário: 10h a 17h.
Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Benefícios: auxí-
lio-transporte. Requisitos: não há. Local:
São Paulo/SP (bairro Paraíso). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 2776071

» Curso: Publicidade e propaganda / 2º a
5º sem. Área: marketing/comunicação. Ho-
rário: 9h a 16h. Bolsa-auxílio: R$ 800. Be-
nefícios: auxílio-transporte, auxílio-alimen-
tação, recesso remunerado. Requisitos:
photoshop. Local: São Paulo/SP (bairro Jar-
dim Paulistano). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 2837065

» Curso: Técnico em eletrotécnica / 2º a 4º
sem. Área: eletrotécnica. Horário: 9h a 16h.
Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios: auxí-
lio-transporte mensal, recesso remunerado.
Requisitos: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Santo Amaro). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 2848609

» Curso: Química / 4º a 7º sem. Área: cos-
metologia. Horário: 12h30 a 18h30. Bolsa-
auxílio: R$ 995. Benefícios: auxílio-trans-
porte mensal, vale-refeição, possibilidade
de prorrogação e efetivação. Requisitos:

não há. Local: São Paulo/SP (bairro Bela
Vista). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 2607783

» Curso: Administração / 3º a 6º sem.
Área: comercial. Horário: 10h a 17h. Bolsa-
auxílio: R$ 900. Benefícios: auxílio-trans-
porte mensal, recesso remunerado. Re-
quisitos: word press, mailchimp, SEO.
Local: São Paulo/SP (bairro Jardim Pau-
lista). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 2837374

» Curso: Direito / 5º a 87º sem. Área:
civil/jurídica. Horário: 10h a 17h. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.650. Benefícios: auxílio-trans-
porte mensal, recesso remunerado. Requi-
sitos: inglês avançado. Local: São Paulo/SP
(bairro Brooklin). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 2859725

» Curso: Relações internacionais / 2º a 6º
sem. Área: administrativa. Horário: 12h30
a 16h. Bolsa-auxílio: R$ 1.450. Benefícios:
auxílio-transporte, vale-recesso remune-
rado. Requisitos: inglês intermediário. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Pinheiros). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
2851749×

Vagas CIEE para estágio

*Total em 01/03/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

ESTÁGIO PARA PCDs

» Empresa em São Paulo (bairro Bela
Vista) oferece vaga de estágio, para pes-
soas com deficiência, cursando serviço
social, jornalismo, direito, gestão de polí-
ticas públicas, administração, ciências
contábeis e biblioteca do 2º ao 4º semes-
tre. Área: de acordo com o curso. Horá-
rio: 13h a 19h, segunda a sexta-feira.
Bolsa-auxílio: R$ 1.430,98. Benefícios:
vale-transporte, vale-refeição. Enviar CV
para: vagas.inclui@ciee.org.br, infor-

mando no Assunto: Vaga 02732780

» Processo para vagas para estágio des-
tinadas a PCDs, cursando ensino médio
e superior do 2º ao penúltimo semestre.
Bolsa-auxílio: R$ 690,12. Benefícios ofe-
recidos: auxílio-transporte (R$176). Data
para realização da prova: Quartas  e sex-
tas-feiras às 11h45, andar térreo. Ende-
reço: Rua Tabapuã, 469 Procurar por Car-
los ou Ingrid.×

IMPORTANTE TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS ESTUDANTES CADASTRADOS. 
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Jovens interessados em entrar
no mercado de trabalho encon-
tram uma ótima oportunidade

nos programas de aprendizagem. A
Lei 1097/2000 determina que em-
presas de médio e de grande portes
contratem um determinado percentual
de jovens de 14 a 24 anos para for-
mação profissional. 

As vagas são bastante
disputadas, portanto, o
candidato deve ser per-
sistente e não desani-
mar com alguns insuces-

sos. Além disso, as empresas costumam
ser exigentes na escolha de aprendizes
para as vagas em oferta. Um requisito
muito demandado é a idade, havendo

maior oferta para aqueles que te-
nham entre 16 e 22 anos, e es-
tejam cursando ou tenham
concluído o ensino médio.

Boa providência é se-
guir um roteiro de

preparação para
enfrentar a tria-
gem e a seleção.
Vamos a ele.

1.Escolher a área: decidir em que setor
quer trabalhar. Pode ser comércio, in-

dústria, serviços, agropecuária. Ajuda muito
ter algum conhecimento da área em que
pretende atuar, assim como ter gosto por
ela – lembrando que é difícil ter êxito fa-
zendo algo que se detesta. 

2.Preparar a DOCUMENTAÇÃO atualizada,
que será exigida na contratação: ori-

ginais e cópias da carteira de identidade
(RG), cadastro de pessoa física (CPF), car-
teira de trabalho e comprovantes de resi-
dência e de escolaridade (comprovante de
matrícula, caso seja estudante, ou certifi-
cado de conclusão de curso). No caso de
menores, será necessário ainda a autoriza-
ção assinada pelos responsáveis. 

3.Preparar o CURRÍCULO (ver ed. 19), que
deve ser simples e objetivo, incluindo:

dados pessoais (nome, endereço, celular);
experiências profissionais (se houver), traba-

lhos voluntários (muito bem vistos), escola-
ridade e atividades extracurriculares.

4.Na sequência, vem a ENTREVISTA (ver
eds. 4, 5 e 17), quando o candidato

responderá às perguntas do recrutador e,
assim que for oportuno, esclarecerá suas
dúvidas sobre a empresa, as atividades que
irá desempenhar, remuneração, etc.

5.Quer um facilitador para esse pro-
cesso? CADASTRE-SE NO SITE DO CIEE,

onde poderá consultar as vagas em oferta,
inscrever-se em processos seletivos e até
fazer provas online, conforme a empresa.
Mais vantagens? O interessado acessa as pu-
blicações do CIEE com orientações para a
inclusão profissional, como a AGITAÇÃO JO-
VEM. Pode, ainda, fazer uma série de cursos
online (desde processo seletivo até habili-
dades, como administração do tempo, tra-
balho em equipe, informática, comunicação,
etc.).  Melhor ainda: TUDO É DE GRAÇA. ×

COMO CONSEGUIR UMA
VAGA DE APRENDIZ? Essa foi a pergunta que o

CIEE, que é o maior
agente de integração em
aprendizagem, fez aos
jovens na segunda
quinzena de fevereiro. As
respostas mostram a
receptividade da
aprendizagem.×

Passo a passo para ser aprendiz 

ACESSE OS CURSOS DO CIEE SABER
VIRTUAL. (WWW.CIEE.ORG.BR)

GRÁTIS

PONTO DE PARTIDA 

» Formação profissional,
dividida entre
treinamento prático na
empresa e capacitação
teórica no CIEE.

» Contrato adequado ao
horário escolar, com
prazo máximo de 2 anos.

» Salário mensal e outros
benefícios.

» Convivência com
profissionais experientes.

» Possibilidade de
efetivação ao final do
contrato.×

Você sabe o
que é o
Aprendiz Legal?

SIM
É programa de capacitação
para jovens 

Sei, mas não tenho certeza
do que se trata

NÃO
Não sei, mas já ouvi falar

Nunca ouvi falar

O que ganha 
o aprendiz?

8%

7%

15%

70%
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» Curso: ensino médio/ formado. Área: ali-
mentação. Horário: 5h30 a 11h30. Salário: 
R$ 1.070,23. Benefícios: vale-transporte.
Requisitos: 18 a 22 anos, sexo feminino. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Cerqueira César).
Contato (11) 3003-2433, informar o código
2857883

» Curso: ensino médio/ formado. Área: ali-
mentação. Horário: 14h a 20h. Salário: 
R$ 1.070,23. Benefícios: vale-transporte.
Requisitos: 18 a 22 anos, sexo feminino. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Cerqueira César).
Contato (11) 3003-2433, informar o código
2857924

» Curso: ensino médio/ 1º a 3º ano. Área: ad-
ministrativa. Horário: 11h a 17h. Salário: 

R$ 675. Benefícios: vale-transporte. Requi-
sitos: 14 a 22 anos. Local: São Paulo/SP (bair-
ro Pinheiros). Contato (11) 3003-2433, infor-
mar o código 2857376

» Curso: ensino médio/ formado. Área: ad-
ministrativa. Horário: 9h a 15h. Salário: 
R$ 954. Benefícios: vale-transporte. Requi-
sitos: 18 a 22 anos. Local: São Paulo/SP (bair-
ro Alto da Boa Vista). Contato (11) 3003-
2433, informar o código 2847385

» Curso: ensino médio/ formado. Área: Pro-
dução. Horário: 8h a 12h. Salário: R$ 500.
Benefícios: vale-transporte. Requisitos: 18 a
21 anos. Local: São Paulo/SP (bairro Jardim
Paulista). Contato (11) 3003-2433, informar
o código 2854875.×

2.769*
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

*Total em 01/03/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

» Empresa em São Paulo (bairro Vila Maria)
oferece 2 (duas) vagas de aprendiz, para
pessoas com deficiência, com ensino mé-
dio concluído ou cursando. Área: adminis-
trativa. Horário: 7h a 13h ou 13h a 19h, se-
gunda a sexta-feira. Salário: R$ 686. Bene-
fícios: vale-transporte, vale-alimentação,
seguro de vida. Enviar CV para: vagas.in-
clui@ciee.org.br, informando no Assunto:
Vaga SPDM vila maria

» Empresa em Barueri oferece 2 (duas) vagas
de aprendiz, para pessoas com deficiência,
cursando ou com ensino médio completo.
Área: administrativa. Horário: 7h a 13h ou 12h
a 18h, segunda a sexta-feira. Salário: R$ 651.
Benefícios: seguro de vida, vale-transporte,
vale-alimentação, convênio com o Sesc. En-
viar CV para: vagas.inclui@ciee.org.br, infor-
mando no Assunto: Vaga SPDM Barueri 

» Empresa em São Paulo (bairro Vila Cle-
mentino) oferece 4 (quatro) vagas de apren-
diz, para pessoas com deficiência, cursando
ou com ensino médio completo. Área: admi-
nistrativa. Horário: 11h a 17h, segunda a sex-
ta-feira. Salário: R$ 998. Benefícios: vale-
transporte, vale-alimentação, refeitório no
local, assistência médica própria. Enviar CV
para: vagas.inclui@ciee.org.br, informando
no Assunto: Vaga 02796109 

» Empresa em São Paulo (bairro Jardim Hen-
riqueta) oferece vaga de aprendiz, para pes-
soas com deficiência, cursando ou com ensi-
no médio completo. Área: administrativa.
Horário: 8h a 14h ou 11h a 17h, segunda a sex-
ta-feira. Salário: R$ 651. Benefícios: vale-
transporte, vale-alimentação. Enviar CV pa-
ra: vagas.inclui@ciee.org.br, informando no
Assunto: Vaga 0281389.×

VAGAS PARA PCDs
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