
CIEE encaminha mais de 730 mil jovens para vagas de 
estágio e aprendizagem no primeiro trimestre 

  
Números já são resultado do aprimoramento no atendimento aos estudantes 

  
Mais de 730 mil jovens encaminhados para vagas de estágio e aprendizagem. Os             
números são referentes ao primeiro trimestre de 2019 e já são resultado do             
aprimoramento no atendimento aos estudantes, que passou fundamentalmente pelo         
lançamento de um novo Portal (www.ciee.org.br), mais prático e intuitivo, e com            
tecnologia utilizada por gigantes como Google e Netflix. 
  
Atualmente são mais de 324 mil estagiários e 85 mil aprendizes atendidos            
nacionalmente. Foram abertas mais de 120 mil vagas em 21 estados brasileiros. A             
estatística é das unidades administradas pelo CIEE SP (RJ, MG, SC, RS, PR, ES e               
PE são autônomos). Veja abaixo outros programas oferecidos pela entidade: 
  
“O CIEE é a casa do jovem brasileiro. O futuro certamente será desafiador, com              
muitas transformações. Nos próximos anos estaremos cada vez mais focados no           
trabalho e na nossa missão de desenvolver projetos capazes de mudar a realidade             
das pessoas para melhor. O CIEE se identifica como uma entidade de assistência             
social e este é nosso papel. Vamos seguir nos esforçando para alcançar nossos             
objetivos", explica o Superintendente Geral do CIEE, Humberto Casagrande. 
  
Confira abaixo algumas das nossas ações: 
  
- SOMOS CIEE: Programa reúne ex-estagiários, empresas e tem como objetivo           
compartilhar conhecimentos, experiências e contribuir para o financiamento de         
iniciativas educacionais. Após realizar o cadastro gratuito na plataforma         
(www.somosciee.ciee.org.br) o usuário pode enviar seu depoimento por escrito ou          
em formato de vídeo. 
  
- Aprendizagem: Criada em 2000, a Lei da Aprendizagem (n° 10.097/2000) determina            
que uma cota entre 5% e 15% das vagas das empresas consideradas de médio e               
grande porte seja destinada aos jovens entre 14 a 24 anos incompletos, sendo             
estudante dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou formado. Com a intenção           
de selecionar e encontrar esses jovens que desejam uma colocação, o Centro de             
Integração Empresa-Escola - CIEE junto à Fundação Roberto Marinho concebeu o           
programa Aprendiz Legal. 
  

http://www.somosciee.ciee.org.br/
http://site.aprendizlegal.org.br/


Estágio - O CIEE foi fundado com foco em promover o estágio em empresas para               
estudantes. Hoje, atua como agente de integração em acordo com a Lei do Estágio              
(nº. 11.788/2008) para promover a inserção dos jovens no mundo do trabalho. 
  
- Inclui CIEE: Trata-se da expansão de um serviço oferecido pela entidade desde             
1999 em ressonância com a Lei da inserção da pessoa com deficiência. Propiciou a              
contratação de mais de 40 mil jovens com deficiência a vagas de estágio,             
aprendizagem e emprego. Em 2018, o programa ganhou uma central de           
atendimento presencial (Rua Tabapuã, 469, ao lado do Espaço Sociocultural, em           
São Paulo/SP) completamente adaptada para receber o público, contando com          
atendentes fluentes em Libras. 
  
- CIEE Saber Virtual: Com 15 cursos gratuitos e online, o serviço é aberto para               
jovens de todo o Brasil que estejam cadastrados no (www.ciee.org.br) e tem o             
objetivo de preparar melhor os candidatos para o começo da construção de uma             
carreira. O CIEE Saber Virtual oferece capacitação à distância, contando com tutoria            
por meio de chat e e-mail. Os inscritos também têm apostila para download e os               
concluintes recebem um certificado. 
  
- Espaços de Cidadania: são cinco unidades, sendo duas na capital paulistana nos             
bairros do Centro e Grajaú, uma no interior do Estado na cidade de Araras uma em                
Taguatinga, no Distrito Federal e uma em Manaus (AM). Situações do cotidiano são             
transformadas em painéis temáticos para propiciar debates, ressignificações e         
novos conhecimentos, com foco na cultura para fomentar novas habilidades e           
atitudes. 
  
- CIEE em Movimento: Para apresentar e explicar tudo o que o oferece para              
Estudantes, Instituições de Ensino e Empresas, o CIEE coloca na estrada o CIEE             
Móvel, carro personalizado com nossa marca. Por meio dele, pretendemos dar           
visibilidade aos programas, aumentar a inclusão de estudantes vulneráveis em          
áreas remotas do País e aumentar o entendimento dos nossos programas para            
jovens, escolas e empresários. 
  
  
CIEE 55 anos - Transformando vidas, construindo futuros 
Desde sua fundação, há 55 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de              
estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente com              
a aprendizagem. Em paralelo, mantém uma série de ações socioassistenciais          
voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações           
prioritárias. Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais: Facebook, Instagram, Twitter,          
YouTube e Linkedin. www.ciee.org.br 
  

https://www.facebook.com/oficial.ciee/
https://www.facebook.com/oficial.ciee/
https://www.instagram.com/oficial.ciee/
https://www.instagram.com/oficial.ciee/
https://twitter.com/CIEE_oficial1
https://twitter.com/CIEE_oficial1
https://www.youtube.com/channel/UCwK-Dc7_6PYqzBzb_AIxacQ
https://www.youtube.com/channel/UCwK-Dc7_6PYqzBzb_AIxacQ
https://pt.linkedin.com/company/oficialciee
http://www.ciee.org.br/
http://www.ciee.org.br/


5 FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE 
1 - É uma entidade de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e               
não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi, Sesc, Senai) ou             
entidades de classe. 
2 - Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e jovens por                 
meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem. 
3 - É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação            
socioprofissional a aprendizes. 
4 - É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos             
programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados. 
5 - É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais e             
empresários, todos voluntários. 

  
  

 


