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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

OPortal CIEE está recheado
de novidades: entre
outras, estão no ar o CIEE
Quiz, jogo que diverte e
ajuda a medir a

empregabilidade, e o Guia Prático para
Ingressar no Mundo do Trabalho, com
dicas para facilitar a conquista de estágio
e aprendizagem. Esta edição também
destaca a importância de manter a
documentação do contrato de estágio em
dia e organizada. Para os aprendizes,
mostra três fatos que garantem a
qualidade do programa de capacitação
teórica ministrado pelo CIEE. 

Boa leitura!×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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Segundo indicadores trimestrais, a for-
mação superior completa reduz as ta-
xas de desemprego entre profissionais

com 25 anos de idade ou mais, para níveis
bem abaixo da média geral do mercado de
trabalho. O quarto trimestre de 2018, por
exemplo, atingiu índice de 5,3%, equivalente
a menos da metade da taxa geral de 11,6%.

Esses dados levam 84% dos recrutadores a
prever que, na retomada do desenvolvimen-
to, o grande desafio será encontrar candida-
tos com o perfil requerido, nos escalões mais
altos. Para o CIEE, esse é mais um dos moti-
vos para que os jovens estagiários e aprendi-
zes invistam na continuidade dos estudos até,
pelo menos, a graduação.×

FACULDADE ALAVANCA
EMPREGABILIDADE

POR QUE ESCOLHER O CIEE?

Vamos deixar que os próprios estagiá-
rios contratados via CIEE respondam.
Os entrevistados estudam em dez das

mais renomadas universidades de São Paulo
e responderam a pesquisa realizada pela con-
sultoria Toledo&Associados no segundo se-
mestre de 2018. Vale rememorar. 

Público                   2º Tri2017      3º Tri2017     4º Tri2017        1º 2018          2º 2018          3º 2018          4º 2018

Geral                            13%               12,4%              11,8%               13,1%              12,4%              11,9%               11,6%

Profissionais 
qualificados                5,9%               5,4%               5,7%                5,9%               5,7%               5,4%               5,3%

ÍNDICE DE DESEMPREGO (IBGE)

Fonte: Robert Half, multinacional especializada em recrutamento de executivos, que divulga o levantamento desde agosto/2017.

COMO CONHECEU O CIEE?

Mídias
5%

Indicação de
amigos 

e familiares 
26%

Indicação 
de escolas

58%

Empresas
11%

25%  

36%  

14%

20%

indicam elo aluno-empresa. (Citam vários motivos, entre os quais:
facilita o acesso ao mercado de trabalho, ao 1º estágio/emprego).
são atraídos pela marca CIEE (Transmite referência,
credibilidade).
destacam o volume de vagas disponibilizadas (Oferece
muitas vagas, as melhores vagas).
consideram o número de empresas parceiras (Tem muitas
empresas vinculadas, renomadas, de grande porte).

14%
ficam com vários outros motivos (Entre eles, pouca
burocracia para preparar a documentação, oferta de cursos
gratuitos, funcionários preparados).

COMO AVALIA O CIEE?

Indicação das próprias escolas aparecem no
topo do ranking, seguidas por familiares e
amigos. Ou seja, pelos  maiores interessados
no sucesso profissional dos jovens.

Todas as respostas são positivas 
e destacam aspectos considerados
mais relevantes. 

SE PRECISAR CONQUISTAR NOVA VAGA, VOLTARIA
A PROCURAR O CIEE?

A resposta é o melhor termômetro da satisfação dos estudantes e estimula a
organização a continuar empenhada em prestar os melhores serviços aos jovens
inscritos em seu banco de talentos. 

68% apontam peso muito
diferenciado em relação a outros
agentes de integração

» 96% dos entrevistados respondem SIM, voltariam a
procurar o CIEE.



111.501*
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: Administração em comércio ex-
terior / 3º a 7º sem. Área: operacional. Ho-
rário: 9h a 16h30. Bolsa-auxílio: R$ 1.000.
Benefícios: auxílio-transporte. Requisitos:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro Con-
solação). Contato: (11) 3003-2433, infor-
mar o código 2864969

» Curso: Gastronomia / 1º a 3º sem. Área:
cozinha/gastronomia. Horário: 8h30 a
15h30. Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefícios:
auxílio-transporte, recesso remunerado. Re-
quisitos: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Chácara Santo Antônio). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 2762899

» Curso: Gestão administrativa; adminis-
tração; gestão comercial / 4º e 5º sem.
Área: comercial. Horário: 7h a 14h, com 1h
de intervalo. Bolsa-auxílio: R$ 1.100. Be-
nefícios: auxílio-transporte mensal, recesso
remunerado. Requisitos: maior de 18 anos.
Local: São Paulo/SP (bairro Freguesia do
Ó). Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 2898763

» Curso: Fisioterapia / 7º a 9º sem. Área:
saúde. Horário: 14h a 20h. Bolsa-auxílio:
R$ 850. Benefícios: auxílio-transporte,

possibilidade de prorrogação e de efetiva-
ção. Requisitos: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Perdizes). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 2872425

» Curso: Biblioteconomia / 1º a 4º sem. Área:
acervo. Horário: 7h30 a 13h30. Bolsa-auxílio:
R$ 1.100. Benefícios: auxílio-transporte, re-
cesso remunerado. Requisitos: não há. Local:
São Paulo/SP (bairro Chácara Santo Antô-
nio). Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 2870216

» Curso: Publicidade e propaganda / 2º a 5º
sem. Área: criação. Horário: 9h a 16h. Bolsa-
auxílio: R$ 954. Benefícios: auxílio-trans-
porte mensal, recesso remunerado. Requi-
sitos: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Cidade Vargas). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 2767864

» Curso: Ciência da computação; sistemas
de informação / 3º e 4º anos. Área: suporte.
Horário: 10h a 17h. Bolsa-auxílio: R$ 1.200.
Benefícios: auxílio-transporte mensal, re-
cesso remunerado. Requisitos: inglês bá-
sico. Local: São Paulo/SP (bairro Jaba-
quara). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 2794125×

Vagas CIEE para estágio

*Total em 04/04/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

ESTÁGIO PARA PCDs

» Empresa oferece 10 (dez) vagas de estágio,
em várias localidades, para pessoas com de-
ficiência, cursando ensino superior. Área: de
acordo com o curso. Horário: a combinar,
segunda a sexta-feira.  Bolsa-auxílio: R$
1.500. Benefícios: vale-transporte, assistên-
cia médica, seguro de vida. Enviar CV
para: thais.martins@ciee.org.br, informando
no Assunto: Vaga: SPDM Barueri

» Processo para vagas para estágio desti-
nadas 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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» QUAL A IMPORTÂNCIA DO TCE ?
É o documento mais importante para

caracterizar a natureza da relação entre a
empresa e o estudante, e para informação
à fiscalização, quando solicitada. Suas cláu-
sulas asseguram a adequação do estágio às
normas da Lei 11.788/2000.

» O QUE DEVE CONSTAR DO TCE?
• Dados de identificação das partes, inclu-

sive nome, cargo e função do supervisor
do estágio

• Responsabilidades de cada uma das partes
• Objetivo do estágio
• Definição da área de estágio
• Plano de atividades
• Valor da bolsa-auxílio
• Valor do auxílio-transporte
• Concessão voluntária de benefícios 
• Nº da apólice e nome da companhia de

seguros
• Jornada do estágio e períodos de inter-

valos
• Concessão de recesso dentro do período

de vigência do acordo
• Prazo de vigência.

» QUEM DEVE ASSINAR O TCE?
Esse documento deve ter quatro vias ori-

ginais e assinadas, respectivamente, pelo alu-
no, pela instituição de ensino, pela organiza-
ção concedente do estágio (empresa ou ór-
gão público) e pelo CIEE, na condição de
agente de integração. Cada uma das partes
deverá ficar com uma via.

» O CONTRATO PODE SER RESCINDIDO
ANTES DO FINAL DA SUA VIGÊNCIA?

Sim, pode ser rescindido unilateralmente
pelas partes a qualquer momento. Tal resci-
são deve ser registrada no Termo de Encer-
ramento de Estágio, também em quatro vias,
a serem entregues a cada uma das partes. 
Atenção: caso o estudante se candidate a
outra vaga, deve apresentar esse docu-
mento antes de assinar o novo contrato de
estágio.

Obs.: O CIEE tem modelos para a elaboração
dos dois documentos em versão digital e
também oferece assessoria especializada pa-
ra dirimir eventuais dúvidas.
Mais informações: www.ciee.org.br.×

OTermo de Compromisso
de Estágio (TCE)
registra o acordo entre

as três partes envolvidas no
processo: a empresa que
concede a vaga, a instituição de
ensino que autoriza e
supervisiona o estágio e o
estudante ou seus responsáveis,
em caso de menor idade. Pode,
ainda, conter a assinatura do
CIEE, que participa da
administração do programa de
estágio, na condição de agente
de integração.

DOCUMENTAÇÃO

CIDADANIA
EM DESTAQUE

A Revista do CIEE|Empresas
traz uma reportagem sobre os
Espaços de Cidadania do CIEE. 

Um projeto que contribui para a
formação cidadã e profissional

de jovens em situação de
vulnerabilidade

LEIA NA VERSÃO
DIGITAL DA

REVISTA,
DISPONÍVEL PARA

CONSULTA E
DOWNLOAD EM 

WWW.CIEE.ORG.BR

GRÁTIS

TCE, O 
CERTIFICADO 
DE LEGALIDADE 
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Enquanto espera uma vaga de estágio
ou aprendizagem, você sente que o
dinheirinho para as despesas fica cada

vez mais curto. Está chato pedir outros
extras para a mãe, o pai ou até mesmo
aquele irmão mais velho, que já trabalha e
adora palpitar na sua vida. 

Você sabe que tem uma boa saída para
conseguir uma renda extra e, de quebra,
ganhar experiência para colocar no currícu-
lo ou responder ao recrutador, quando ele
perguntar se tem alguma experiência ante-

rior? É menos complicado do que se pensa
ganhar dinheiro, mesmo sem experiência.
Pode não ser muito, mas lembre sempre
que esse foi o começo de muitos que hoje
estão na lista dos mais ricos. Carlos Wizard
Martins é um deles. Deu aulas particulares
de inglês para fazer a graduação, e de por-
tuguês para custear a pós, quando decidiu
continuar os estudos nos Estados Unidos.
De volta ao Brasil, fundou a Wizard, a fran-
queadora de cursos de idiomas que o trans-
formou em bilionário. Veja algumas dicas.

Eis uma boa ideia para começar a traba-
lhar. Pode pensar em alunos que estejam
em níveis escolares abaixo do seu: funda-
mental para quem está no ensino médio;
fundamental e ensino médio para quem es-
tá na faculdade.

Se você é fera, por exemplo, em algum
idioma (pode ser português mesmo) ou nu-
ma ciência (tipo química e matemática), se
ofereça para dar aulas particulares. Se for

individual, o aluno pode vir à sua casa ou vo-
cê ir à dele. Outra opção é abrir uma salinha
de aulas de reforço em sua casa ou em ou-
tro local, para dar uma ajudinha extra aos
alunos em alguns temas. 

Ninguém espera que você tenha uma di-
dática perfeita, mas não custa dar uma na-
vegada na web e procurar algumas dicas pa-
ra planejar as aulas e preparar alguns testes
para avaliar o progresso do aluno. 

FINANÇAS Sempre dá para 
ganhar um dinheirinho 

Você já deve ter ouvido falar em free-
lancer (quem presta serviço e não tem vín-
culo de trabalho) mais de uma vez, certo?
Muitas empresas e pessoas precisam de
um freelancer para suprir uma demanda es-
pecífica ou mesmo eventual. Se você ainda
está estudando, quer obter experiência em
sua área e precisa ganhar dinheiro, essa é
uma boa opção.

Se você é bom em word e excel, por
exemplo, pode oferecer seus serviços em
tempo parcial a pequenos escritórios ou
comércios, profissionais liberais autôno-
mos, etc. Quase todos precisam de alguém
para cuidar da atualização de cadastro de
clientes ou de controle de estoques, regis-
tro de vendas, envio de mensagens a for-

necedores ou compradores, etc. Mas nada
que demande a contratação de um profis-
sional em tempo integral. 

A mesma dica vale para quem sabe fa-
zer um projeto atraente para uma pequena
vitrina ou para decoração alusiva a uma da-
ta importante para o comércio. Portanto,
pense no que você sabe ou está aprenden-
do a fazer. Veja quem pode usar seus ser-
viços. Saia a campo e terá boas surpresas. 

Se você estiver na faculdade, melhor
ainda. Costumam contratar freelancers
profissionais ou empresas que atuam em
arquitetura, design digital ou gráfico,
eventos, fotografia, ilustração, mídias so-
ciais, redação, revisão, tradução, entre ou-
tras atividades. 

» AULAS PARTICULARES

» TRABALHO FREELANCER
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Você não se sente atraído por nenhuma
das opções anteriores. Mas gosta de animais.
Está aí um promissor nicho de atuação. Cada
dia, mais pessoas adotam animais de estima-
ção e muitas até os consideram parte da fa-
mília. Que tal aproveitar essa oportunidade? 

O interessado poderá realizar várias ati-
vidades, como levar o cão para passear; cui-
dar dos pets em casa quando os donos vão
trabalhar ou viajar; acompanhá-los ao vete-
rinário ou ao pet shop para uma tosa e ba-
nho; comprar comida ou remédios; etc.

O cuidador precisa se in-
formar dos horários e hábitos
dos bichinhos, sejam cachorros,
gatos, pássaros ou outros; o que
os donos permitem ou proíbem; res-
peitar os princípios de higiene animal e cuidar
para que se comportem bem fora e dentro
de casa; etc. A atividade é especialmente in-
dicada para quem estuda veterinária, psico-
logia animal e outras formações correlatas.
Mas o principal, mesmo, é gostar de conviver
com os pets.

• Como a propaganda é a alma do negócio,
coloque um anúncio na sua atual ou ex es-
cola, informe seus contatos nas redes so-
ciais e conte aos colegas de classe ou mes-
mo aos professores. Afinal, muitas dessas
pessoas devem saber que você é bom na-
quilo que oferece.

• Dê uma pesquisada nos valores cobrados
e, para começar, pode até pensar em fazer
um precinho mais camarada.

• Organize uma agenda para administrar seu
tempo, deixando um espaço para cuidar
de seus estudos.

• Faça um contrato simples, registrando
preço do trabalho, forma de pagamento,
atividades principais a ser desempenha-
das, horários de trabalho, etc. 

• Cumpra rigorosamente as atividades e os
horários combinados. Se tiver de atrasar
ou faltar, avise antecipadamente, informe
o motivo e, se possível, reagende quando
for atividade periódica.

» VANTAGEM ALÉM DO DINHEIRO
Aprendendo a administrar o tempo, a cumprir
as tarefas combinadas,a se relacionar com
pessoas ou equipes de trabalho, você desenvol-
verá habilidades que são muito valorizados em
processos seletivos e, depois da contratação,
na avaliação de desempenho. ×

» CUIDAR DE PETS

FINANÇAS

» DICAS PARA TODOS

GRÁTISEssas são algumas opções que o 
GUIA PRÁTICO PARA

INGRESSAR NO MUNDO
DO TRABALHO 

apresenta aos estudantes para 
reforçar as chances de conseguir 

uma vaga.

ACESSE NO PORTAL 
DO CIEE

https://portal.ciee.org.br/estudantes/
saber-virtual/guia-pratico-para-

ingressar-no-mundo-do-trabalho/



Aopção por programas de intercâm-
bio continua crescendo: com 364
mil brasileiros estudando fora, 2018

registrou um aumento de 73% em relação
ao ano anterior. Os números são da Asso-
ciação Brasileira de Agências de Intercâm-
bio (Belta), segundo pesquisa com divulga-
ção prevista para abril. Essa decisão é inte-
ressante, mas deve ser precedida de alguns
cuidados, considerando os investimentos fi-
nanceiros e de tempo do estudante, além
do impacto na mudança de vida.

Quer estudar fora?
Veja como.

Cerca de 3 mil jovens e
adolescentes usaram suas

habilidades esportivas
para conquistar uma bolsa

de estudo em
universidades de outros

países, incluindo algumas
de primeiro nível nos

Estados Unidos. Talentos
em futebol são os mais

procurados, mas também
há espaço para

modalidades como
basquete, natação, 

tênis e vôlei.
Mas não basta essa

habilidade. Os
interessados precisam

apresentar boas notas nas
escolas que frequentam

no Brasil e prova de
proficiência, segundo

agências dedicadas a esse
nicho. O esforço vale. Por
exemplo, a anuidade de
um curso fixada em 50

mil dólares (em torno de
195 mil reais) pode cair
para 3 mil dólares (algo
como 12 mil reais), com

essa modalidade 
de bolsa. ×

» PLANEJAMENTO
• Pesquisar cursos e destinos compatíveis

com o interesse do intercambista e a dispo-
nibilidade financeira e de tempo.

• Matrícula com antecedência de 3 a 6 meses
permite quitar parcelas no ano anterior e
embarcar com parte das despesas pagas.

• Ficar de olho no câmbio ajuda a comprar
moedas quando a cotação cair, antes de via-
jar, e reduzir, na média, o impacto das cota-
ções mais altas.

» AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO
CUSTO/BENEFÍCIO

• Como muitas vezes o barato sai caro, nem
sempre o curso de menor custo é a melhor
escolha.

• É preciso levar em conta aspectos como nú-
mero de alunos/sala, qualidade do curso e
dos professores, além da duração das aulas.

• É possível reduzir as despesas optando por

um país de custo de vida mais baixo ou até
descobrindo períodos promocionais.

» MODO DE VIDA DURANTE 
O INTERCÂMBIO

• Lembrar que intercambista não é turista –
o que não significa deixar de aproveitar o
período para conhecer o país.

• Porque é preciso economizar, escolher
restaurantes fora do circuito turístico e
aproveitar ao máximo a oferta de passeios
gratuitos.

• Descartar a compra de
lembrancinhas para pa-
rentes e amigos – afinal,
eles vão entender que o
estudante teve de
esticar a grana
para concluir o
intercâmbio.×

» Cursos de idioma de curta ou média
duração

» Programas de estudos associados a
trabalho

» Pre college ou cursos de férias para
alunos do ensino médio conhecerem
uma universidade estrangeira

» College ou graduação numa
universidade estrangeira.
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INTERCÂMBIO

Você sabia?TIPOS DE
INTERCÂMBIO
MAIS
PROCURADOS

COMO ESCOLHER O INTERCÂMBIO MAIS ADEQUADO

Fonte: Estadão/Caderno Educação/ 29.3.19



A Á À
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Já se disse que a crase não foi feita
para humilhar ninguém. Mas não
deixa de ser constrangedor encontrar

erro de crase numa redação do Enem ou
do vestibular. Vai aqui um exemplo bem
recente de erro, encontrado num jornal
de grande circulação: Dos 50 políticos

investigados, apenas 4 se tornaram
réus e nenhum foi à julgamento. 

As gramáticas dão várias
regrinhas para o correto

emprego da crase. Mas há
duas regrinhas muito
simples, que não custa nada
entender e aplicar:

1.NÃO SE EMPREGA CRASE ANTES
DE PALAVRA MASCULINA.

Então não pode haver crase em: 
graças a Deus; ir a pé; obrigado a todos; 
de janeiro a junho. 
Nessas expressões o a é apenas preposição.
Ora, como julgamento é palavra masculina,
a frase acima ficaria correta assim: 
“Dos 50 políticos investigados, apenas 4 se
tornaram réus e nenhum foi a julgamento”.

2.NÃO SE CRASEIA O A ANTES DE
VERBO.

Portanto não há crase nas expressões: 
a partir de; disposto a colaborar; 
chamada a cobrar; ela começou a chorar.×

Quer se divertir aprendendo? Ou
aprender se divertindo? Ou, ainda,
só se atualizar? Tudo isso você

consegue baixando o aplicativo CIEE Quiz e
respondendo a questões sobre os mais
diversos assuntos, como empregabilidade,
entretenimento, sustentabilidade, inglês e
outros temas de conhecimentos gerais. 

O aplicativo está disponível para down-
load gratuito na loja da Apple e no Google

Play. O objetivo é avaliar o nível de emprega-
bilidade do player, graças a um sistema que
contabiliza os melhores resultados a cada ro-
dada. Estagiários, aprendizes e estudantes em
geral poderão descobrir seus pontos fracos e,
melhor ainda, poderão corrigi-los, trabalhan-
do as deficiências nos cursos online e gratui-
tos do CIEE Saber Virtual. ×

» Para saber mais: www.ciee.org.br

Estão abertas as inscrições gratuitas pa-
ra os jovens e adolescentes (e também
pais e professores) interessados em vi-

sitar a 22ª Feira do Estudante – Expo CIEE
São Paulo 2019. Maior mostra voltada à in-
clusão profissional dos jovens, é presença
tradicional na agenda de eventos da capital
paulista, e também recebe visitantes do inte-
rior e outros estados. Não é para menos,

considerando a programação recheada de
atrações. Para começar, há a grade de mais
de 70 palestras ministradas por especialistas
(temas: profissões, mercado de trabalho, in-
clusão para deficientes, ética, preparação pa-
ra ter sucesso no mundo do trabalho, etc.) e
encaminhamento preferencial para milhares
de vagas de estágio e aprendizagem, ofere-
cidas por organizações parceiras.×

DICAS DE PORTUGUÊS

Fonte: coluna Outras Palavras, de Dad Squarisi.

Nunca é
demais falar
sobre crase

O JOGO DO CONHECIMENTO

A 22ª Feira do Estudante vem aí. Não perca!

Não perca tempo, convide os amigos, 
cadastre-se já no site www.ciee.org.br, imprima 
o ingresso e evite as enormes filas para entrar 
na 22ª Feira do Estudante.
23, 24 e 25 de maio, das 9h às 19h, 
Bienal do Parque do Ibirapuera – São Paulo/SP

O que mais o visitante
vai encontrar? 

» Hub de
empreendedorismo 

Lab CIEE 
» Hackathon

» Game Arena 
» Presença das maiores
instituições de ensino

» Aulões
» Testes vocacionais 

» Educação financeira 
» Intercâmbio

» E muito, muito mais! ×

GRÁTIS

GRÁTIS
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Cuidar do meio ambiente, além do pla-
neta, beneficia também empresas e
colaboradores. Recém-formado téc-

nico em logística, o aprendiz Erivelton dos
Santos, 20 anos, no ano passado ganhou ho-
menagens e viu divulgado entre os colegas o
projeto sustentável que desenvolveu para a
IDB Atacadista, distribuidora de materiais
para construção em Feira de Santana/BA.
Aprendiz na área de auditoria, ficou impres-
sionado com a quantidade de copos descar-
táveis jogados no lixo: 10 mil a cada mês.
“Pensei não só no custo, mas impacto na bio-
diversidade causado pelos milhões de copos

plásticos descartados por dia”, conta. Incen-
tivado pela instrutora do CIEE Kênia Masca-
renhas formatou e apresentou seu projeto a
dois gerentes da empresa. A reação foi a me-
lhor possível: a proposta de substituir o copo
por squeezes (garrafinhas reutilizáveis) per-
sonalizados foi aprovada, com altos elogios.
“A ideia é simples, mas tem um grande im-
pacto na organização, sem contar que partiu
de um aprendiz, que trabalha apenas quatro
horas diárias conosco, um exemplo para os
demais colaboradores”, reconhece Lucas Dal-
tro, assistente de RH e responsável pelos
aprendizes do IDB Atacadista. ×

1.Além dos conteúdos técnicos, o que mais
a capacitação teórica do CIEE oferece? 
Em paralelo à formação técnica, o CIEE

promove o desenvolvimento de habilidades
como posturas corporativas e atitudinais, co-
municação oral e escrita, criatividade. Isso,
além de ações de cidadania (voluntariado,
campanhas preventivas de saúde, visitas cul-
turais e artísticas, etc.) e  centenas de pales-
tras por ano sobre os mais variados temas.  

2.Quais os principais requisitos que o CIEE
preenche como entidade qualificadora?

O CIEE é uma entidade qualificadora re-
conhecida pelo Ministério do Trabalho, seus
programas são registrados no Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) em centenas de cidades.

Seus cursos são validados pelo Ministério do
Trabalho. Nada cobra dos jovens beneficiados
e promove ações visando também o benefí-
cio às famílias dos jovens.

3.Quais as atribuições do CIEE na forma-
ção do aprendiz?

Além de recrutar e selecionar os candida-
tos às vagas, o CIEE ministra encontros de
capacitação teórica alinhada à área de atua-
ção prática do aprendiz nas empresas parcei-
ras, atendendo a todos os requisitos da legis-
lação. Conta com equipes de instrutores,
analistas e assistentes sociais treinados, que
atuam numa ampla rede física de salas, abri-
gadas tanto em prédios próprios quanto em
salas cedidas por instituições de ensino e de
entidades de classe. ×

INICIATIVA E
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

POR DENTRO DO CIEE

CIEE&VOCÊ

Três fatos que você precisa saber

Ojovem que
aproveita ao
máximo seu

programa de
aprendizagem, recebe
mais do que o
certificado de
conclusão. Ele sai com
uma bagagem de
competências e
habilidades pessoais,
estudantis e
profissionais que são
uma base sólida para
seu desenvolvimento
integral como pessoa,
como cidadão e como
profissional. Confira. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
www.ciee.org.br ou unidade do CIEE mais próxima (endereços no site).
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» Curso: Ensino médio. Área: administrativa.
Horário: 7h a 13h. Salário: R$ 703,69. Bene-
fícios: vale-transporte mensal. Requisitos: 16
a 21 anos. Local: São Paulo/SP (bairro Vila Ze-
lina). Contato (11) 3003-2433, informar o có-
digo 2894985

» Curso: Ensino médio. Área: administrativa.
Horário: 8h30 a 14h30. Salário: R$ 703,69.
Benefícios: vale-transporte mensal. Requisi-
tos: 16 a 21 anos, sexo masculino. Local: São
Paulo/SP (bairro Vila Hamburguesa). Contato
(11) 3003-2433, informar o código 2897865

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ali-
mentação. Horário: 12h30 a 18h30. Salário:
R$ 752,53. Benefícios: vale-transporte men-
sal. Requisitos: 16 a 22 anos, sexo masculino.
Local: São Paulo/SP (bairro Itaim Bibi). Con-
tato (11) 3003-2433, informar o código
2897569

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 13h30 a 17h30. Salá-
rio: R$ 509,09,53. Benefícios: vale-trans-
porte. Requisitos: 18 a 22 anos, sexo mas-
culino. Local: São Paulo/SP (bairro Itaim Bi-
bi). Contato (11) 3003-2433, informar o có-
digo 2805682

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 13h30 a 17h30. Salário:
R$ 509,09. Benefícios: vale-transporte. Re-
quisitos: 18 a 22 anos, sexo masculino. Local:
São Paulo/SP (bairro Itaim Bibi). Contato (11)
3003-2433, informar o código 2805682

» Curso: Ensino médio. Área: administrativa.
Horário: 8h a 14h. Salário: R$ 683,18. Bene-
fícios: vale-transporte. Requisitos: 16 a 22
anos, sexo masculino. Local: São Paulo/SP
(bairro Itaim Bibi). Contato (11) 3003-2433,
informar o código 2897488×

2.816*
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 02/04/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

» Empresa em São Paulo (bairro Bela Vista)
oferece vaga de aprendiz para pessoas com
deficiência, com ensino médio concluído ou
cursando. Área: administrativa. Horário: 8h
a 14h, segunda a sexta-feira. Salário: R$ 651.
Benefícios: vale-transporte, vale-alimenta-
ção, seguro de vida. Enviar CV para:
carlos_henrique@ciee.org.br, informando no
Assunto: Vaga: CAPS CIEE

» Empresa em São Paulo (bairro Consolação)
oferece 3 (três) vagas de aprendiz para pes-
soas com deficiência, com ensino médio con-
cluído ou cursando. Área: administrativa. Ho-
rário: 8h a 12h, segunda a sexta-feira. Salário:

R$ 665. Benefícios: vale-transporte. Enviar
CV para: carlos_henrique@ciee.org.br, in-
formando no Assunto: Vaga: 02880949 

» Empresa em  Barueri  (região Grande
São Paulo) oferece 2 (duas) vagas de
aprendiz para pessoas com deficiência,
com ensino médio concluído ou cur-
sando. Área: administrativa. Horário: 7h
a 13h ou 12h a 18h, segunda a sexta-
feira.  Salário: R$ 651. Benefícios: vale-
transporte, vale-alimentação, seguro de
vida, convênio com o Sesc. Enviar CV para:
carlos_henrique@ciee.org.br, informando
no Assunto: Vaga: SPDM Barueri×

VAGAS PARA PCDs
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