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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!

2X

2X

Os textos
são otimizados

para leitura
horizontal e

vertical.

Venha navegar conosco

Nesta edição, a Jovem CIEE
lança um olhar para o
passado e outro para o
futuro. Traz matéria, com
muitas fotos, sobre as

comemorações da Semana do Jovem
Trabalhador, que aconteceu no final de
abril. Também conta mais sobre as
atrações, vagas, palestras e outras
novidades que recheiam a Expo CIEE
2019, que acontece no final do mês.
Boa leitura!×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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Tira-teima prático

Hoje é o dia daquelas palavrinhas que são
parecidas, mas querem dizer outra
coisa.

» VIAGEM OU VIAJEM?
O substantivo viagem indica uma jornada ou um
deslocamento. Já viajem é uma conjugação do
verbo viajar, significando passear, transitar ou
deslocar. Exemplos:
• Fiz uma longa viagem.
• Espero que eles viajem só amanhã.

» MAS OU MAIS?
O advérbio mas expressa contradição (igual a
porém, contudo, todavia). O termo mais indica
aumento e é o contrário de menos. Exemplos:
• Maria pensou que seria eleita presidente do

grêmio, mas ficou em segundo lugar.
• Eu vendi mais rifas do que a minha

namorada.

» MEIO OU MEIA?
Meio expressa “um pouco” ou “mais ou 
menos”. Já o termo meia deve ser utilizado
quando se trata de “metade”. Exemplos:
• O professor Paulo é meio confuso. 

(um tanto atrapalhado)
• O Corinthians já jogou meia partida.

(terminou o primeiro tempo)

» MAL OU MAU?
O termo mal é um advérbio e deve ser utilizado
quando se deseja expressar o contrário de
“bem”. Já o termo mau é um adjetivo e deve ser
utilizado quando se deseja expressar o
contrário de “bom”. Exemplos:
• Mal saí de casa e já choveu. (contrário 

de bem)
• Ele é um mau professor. (contrário de bom).×

ACESSE OS CURSOS DO

CIEE SABER VIRTUAL

(WWW.CIEE.ORG.BR)

GRÁTIS

Apartir do estágio, Estela da Conceição
Lima, 21 anos, estudante de jornalismo
na Unip, pegou gosto pela comunica-

ção coorporativa. “Eu pretendia ser jornalista
de esportes, mas descobri o quanto é impor-
tante e gratificante a comunicação com o pú-
blico interno, integrá-lo e atender suas de-
mandas”, conta a jovem, que atua na assessoria
de relacionamento institucional da SPPrevi (a
São Paulo Previdência, que cuida da aposen-
tadoria dos funcionários públicos do governo
paulista). Estela escreve para a intranet, cria
pautas e desenvolve matérias para o boletim
interno digital.

Ela comemora a conquista do estágio tan-
to quanto sua irmã gêmea, Fernanda, também
estudante de jornalismo. Ambas participaram
do mesmo processo seletivo dentro do con-
vênio do CIEE para a administração dos pro-
gramas do estágio do governo estadual. A ir-
mã também foi selecionada e estagia na Se-
cretaria dos Transportes. “Além de desen-
volver a escrita e o relacionamento com
pessoas de diferentes áreas e cargos, o
ambiente, a carga horária e os benefícios
são muito bons na SPPrev”, diz a Estela.
Seu entusiasmo tem influenciado os
colegas de faculdade a acessar o CIEE
em busca de vagas em órgãos públicos.

Saiba mais sobre o programa de 
estágio da SPPrevi na versão digital
da REVISTA DO CIEE| EMPRESAS Nº 5,

em breve disponível em
www.ciee.org.br.×

DUAS IRMÃS, 
DOIS EXEMPLOS

Atualmente, quatro entre dez
jovens de 18 a 24 anos – portanto,
em fase de ingresso no mercado

de trabalho – já têm ou tiveram registro
como maus pagadores. A razão: ajuda à
família ou descontrole financeiro. Para
ajudar a resolver a primeira causa, o CIEE
se empenha em aumentar a oferta de
vagas para estágio ou aprendizagem em

empresas. Para ensinar os estudantes a
usar bem o dinheiro, um dos cursos
gratuitos do CIEE Saber Virtual trata do
tema Finanças Pessoais, com dicas
práticas de especialistas, além de contar
com a parceria do Banco Central e
outros órgãos do mercado financeiro
que oferecem palestras e orientação,
também gratuitas. ×
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Atenção: restam duas semanas para
fazer as inscrições prévias aprovei-
tar tudo de bom, útil e divertido

que a 22ª Expo CIEE São Paulo vai ofere-
cer nos dias 23, 24 e 25 de maio, na Bienal
do Parque do Ibirapuera, capital paulista.
Por que se inscrever com antecedência?
Simples assim: como nas edições anterio-
res, os organizadores espe-
ram mais de 50 mil visitan-
tes e, é claro, quem deixar
para se cadastrar no local
não vai conseguir escapar
de longas filas de acesso. É
fácil ganhar tempo e con-
forto: basta acessar o site
www.expociee.com.br, preencher alguns
dados e imprimir o comprovante. Depois,
é só chegar e ir entrando. 

Como já é tradição, a Expo CIEE ofere-
cerá aos jovens muitas oportunidades para
adquirir conhecimentos valiosos para a vi-
da profissional e pessoal. Mas, também co-
mo é tradição, virá com novidades. A
maior: desta vez, privilegiará a interativi-
dade, onda também seguida por diversos
expositores. Lá, os visitantes encontrarão

a Arena de Games, um Hackathon, a Car-
reta com Playstations da Sony, etc.

Exemplo de conhecimentos que vão
ajudar a melhorar a vida dos estudantes. Es-
tamos num momento em que pesquisas re-
velam que cresce o endividamento dos jo-
vens (ver nota na pág. anterior). Pensando
nisso, ganhou reforço o bloco dedicado a

ensinar como administrar o
dinheiro, a exemplo do que
fez no ano passado a Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des Fechadas de Previdên-
cia Privada (Abrapp) e esta-
rá de volta.  

“A Expo reunirá entidades
ligadas ao mercado financeiro, para levar aos
jovens informação e formação, esmiuçando
em detalhes o que são a Bolsa de Valores, os
títulos de renda fixa, o Tesouro Nacional, Pre-
vidência Privada, entre outras”, explica Marco
Panza, gerente de Feiras do CIEE. “É verdade
que são temas complexos, mas as feras que
representarão as entidades estão se prepa-
rando para prestar esclarecimentos em lin-
guagem jovem e acessível a quem não domi-
na o assunto.” 

EVENTO

EXPO CIEE ESTÁ
CHEGANDO.
NÃO PERCA AS
OPORTUNIDADES
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» + de 70 mil inscrições 
prévias confirmadas

» 72 palestrantes (entre os quais 
Anthony Wong, Celson Placido, 
Renata Zanuto, Luiz Buono, 
Flávio Prado) 

» 54 expositores (entre os 
quais Bradesco, USP, Unip, 
FMU, Santa Casa, São Camilo, 
FIA, Cruzeiro do Sul, UNG, Saga,
DKT, Anhanguera, Alelo, 
Bayer e Fisk.

Jovem CIEE nº 25/Maio 2019

QUEM VAI ESTAR NA 
22ª EXPO CIEE
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22ª Expo CIEE: 
9 mil vagas em oferta

O mix de expositores é o mais variado da
história do evento. Uma ampla programação
trará oportunidades e opções pensadas para
ajudar o jovem a escolher os caminhos para o
futuro. E também para alavancar o desenvol-
vimento pessoal, estudantil e profissional que
resultarão em melhor desempenho nos cír-
culos de relacionamento, na escola e no mun-
do do trabalho. 

Mais de 70 palestras de 30 minutos –
além da passagem pelos estandes – atuali-
zarão  o jovem sobre novos cursos e opções
oferecidas pelas instituições de ensino,
agências de intercâmbio, oportunidades de
bolsas de estudo e outras orientações va-
liosas sobre a continuidade dos estudos. Os
visitantes poderão escolher temas de pre-

ferência, num rico cardápio
de temas que serão aborda-
dos por especialistas: desde
empreendedorismo e finan-
ças pessoais a planejamento de
carreira, novas profissões e star-
tups, passando por processos seleti-
vos, dinâmicas, entrevistas, etc. 

22ª Expo CIEE: útil para os estudos 

NÃO PERCA 
AS ATRAÇÕES 

» A região do Parque do Ibi-
rapuera tem acesso fácil, ser-
vida por várias linhas de
transporte público, entre
ônibus e metrô. Além de tu-
do, o Parque é um dos mais
belos e procurados espaços
de lazer da cidade.  ×

» OFERTA DE VAGAS:
9 mil vagas de estágio e aprendizes.

» ARENA DE GAMES: Espaço para
competições.

» PLAYSTATION / SONY: carreta
com consoles de videogames

» ESPAÇO DOS ESPORTES: Atletas
famosos compartilharão experiên-
cias de carreiras que, como quais-
quer outras, exigem habilidades
técnica, atitude e educação.

» HACKATHON: Sucesso na edição
2018, será reeditado.

» ATENÇÃO

22ª Expo CIEE: uma
programação variada

Como nos anos anteriores, o CIEE vai
além da organização e promoção da maior
feira estudantil da América Latina. Sempre
preocupado em impulsionar o acesso dos no-
vos talentos ao mundo do trabalho, tem co-
mo grande foco reunir, num amplo espaço,
parceiros que estão alinhados à causa da em-
pregabilidade jovem. Para isso, todos se dis-
põem a disponibilizar dicas, serviços e infor-
mações voltadas em especial a carreiras e
formação escolar. Dando exemplo, o CIEE
mobilizará uma grande equipe treinada para
atender os interessados nas 9 mil oportuni-
dades de estágio e aprendizagem. Isso, desde
realização de cadastro no banco de talentos
do CIEE até encaminhamento imediato para
processos seletivos.   



Na semana de 24 de abril, Dia do
Jovem Trabalhador, o aprendiz
CIEE foi o centro das atenções e

das comemorações. Mas não foi só festa,
pois a data foi o mote para mostrar o grau
de interesse e participação deles na vida
social e até na ação política, com a pro-
moção de uma série de ações, em todo o
país. Em Brasília, uma turma até marcou
presença em audiência pública na Câmara
Federal, para apoiar a Frente Parlamentar
Mista em Apoio ao Jovem Aprendiz. No
mais, foram visitas a espaços culturais, em-
presas, palestras, gincanas e atividades fí-
sicas, entre outros tipos de encontro. 

O programa seguido pelo CIEE Brasília
ilustra bem a diversidade de reflexões e a

mobilização que a semana provoca. O Pro-
jeto Identidade possibilitou a participação de
1,1 mil aprendizes na apresentação de um pai-
nel de diversidades, como a visual, a social, a
nacional e a cultural. O Projeto Trabalho De-
cente levou a mil jovens encenações sobre a
realidade de diversas profissões.

OBJETIVO DA COMEMORAÇÃO
Para o CIEE, a data é uma oportunidade

para destacar a importância do jovem no
mundo do trabalho e romper preconceitos
contra quem não tem experiência, mas tem
garra para iniciar e avançar numa carreira. E
mais: quer divulgar a constatação crescente
de que contratar um aprendiz para formação
é investir no sucesso futuro do negócio.×
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A semana foi do aprendiz

CIEE&VOCÊ

SÃO PAULO, TEATRO
CIEE: Jornalista Milton
Young, âncora do Jornal
da CBN, recebeu
aprendizes para um
bate-papo sobre ética e
cidadania, que
autografou o seu livro É
proibido calar, que foi
presenteado aos
participantes.
“Precisamos criar
ambientes para que os
jovens possam fazer as
melhores escolhas,
sempre guiados por
valores morais como a
ética e a cidadania.”

NORDESTE, HISTÓRIA E YOUTUBER:
Visita à igreja histórica de São Francisco,
em João Pessoa/PA; e atividade física e
encontro com youtuber em Mossoró/RN;
e semana de palestra sobre profissões do
futuro em Teresina/PI.

BRASÍLIA, CÂMARA
DOS DEPUTADOS: 
Apoio a Frente
Parlamentar Mista,
que defende a
aprendizagem.



Oaprendiz tem
apoio do CIEE
para começar a

capacitação prática na
empresa contratante
parceira com o pé
direito. Antes de iniciar
as atividades práticas em
ambiente corporativo,
ele passa por 
20 encontros teóricos
iniciais e intensivos,
quando recebe
orientação sobre uma
série de temas que darão
a experiência básica 
para chegar com mais
segurança na empresa.
Depois, ele fará mais seis
encontroas mensais,
alinhados ao programa
de formação prática. 

PROGRAMAS DE
APRENDIZAGEM
» Arco Administrativo 
» Agronegócio 
» Atividades Bancárias
» Produção Industrial
» Comércio e Varejo
» Alimentação – preparo e

serviços
» Operador de

Microcomputador
» Telesserviços
» Mecanização
» Magarefe

VOCÊ SABIA?
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Aprendiz CIEE
começa bem

Jovem CIEE nº 25/Maio 2019

NORTE, FLORESTA E HISTÓRIA:
Visitas ao Museu da Amazônia, ao Centro
Cultural dos Povos da Amazônia e ao
Teatro Amazonas, em Manaus/AM. Em
Belém/PA, houve oficinas de raciocínio
lógico, segurança no trabalho,
acessibilidade; e palestras sobre
entrevista, mercado de trabalho e outras,
ministradas por professores da Faculdade
Pitágoras, em Altamira/PA.  

CENTRO-OESTE, COMPETIÇÃO E CÂMARA: 
Gincana de empreendedorismo entusiasmou os
participantes, em Goiânia/GO. Isso, além de homenagem
em sessão plenária da Câmara Municipal de Dourados/MS
e ações realizadas em, Anápolis, Caldas Novas, Goianésia,
Jataí, Rio Verde e Santa Helena, todas em Goiás.   

INTERIOR PAULISTA:
Debate na Câmara Municipal de Ribeirão Preto; e
visita à empresa Syngenta, em Itápolis. 
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» Curso: Ensino médio/ 1º a 3º ano. Área: ad-
ministrativa. Horário: 9h a 15h. Salário: R$
998. Benefícios: vale-transporte mensal. Re-
quisitos: 18 a 22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Cerqueira César). Contato (11) 3003-
2433, informar o código 2934619

» Curso: Ensino médio/ 1º a 3º ano. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h a 14h. Salário: R$
683,18. Benefícios: vale-transporte mensal.

Requisitos: sexo masculino, 16 a 22 anos. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Itaim Bibi). Contato
(11) 3003-2433, informar o código 2897641

» Curso: Ensino médio/ concluído. Área: lo-
gística. Horário: 9h a 15h. Salário: R$ 998.
Benefícios: vale-transporte mensal. Requisi-
tos: 18 a 22 anos. Local: São Paulo/SP (bairro
Vila Jaguara). Contato (11) 3003-2433, in-
formar o código 2903882×

2.806*
VAGAS 

EM OFERTA 
NO CIEE

Consulta para
estudantes já
inscritos no

Banco CIEE de
Talentos e

inscrições para
os não

cadastrados:

www.ciee.org.br

Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 05/05/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

VAGAS PARA PCDs

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

» Empresa em São Paulo (bairro Higienópolis)
oferece vaga de aprendiz para pessoas com
deficiência, com ensino médio concluído ou
cursando. Área: administrativa. Horário: va-
riado, segunda a sexta-feira. Salário: R$ 486.
Benefícios: vale-transporte, vale-alimenta-
ção, assistência médica. Enviar CV para: va-
gas.inclui@ciee.org.br, informando no As-
sunto: Vaga: 02864717

» 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: vagas.in-
clui@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: vagas.inclui@ciee.org.br, infor-
mando no Assunto: Vaga: Vaga:02880949 

» Empresa em Barueri oferece 2 (duas) va-
gas de aprendiz para pessoas com defi-
ciência, com ensino médio concluído ou
cursando. 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:
vagas.inclui@ciee.org.br, informando no
Assunto: Vaga: SPDM Barueri×
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Processos seletivos
personalizados, bom para
estagiário e para empresas

COMPORTAMENTO

QUALIDADE

Jovem CIEE nº 25/Maio 2019

No começo,
eram gru-
pos de ami-

gos. Depois, foram
surgindo os da fa-
mília, os da escola,
os da turma da aca-
demia. Não deu ou-
tra, os colegas de
trabalho também
entraram nas redes
sociais e hoje é difícil encontrar alguém
que não faça parte de pelo menos um
grupo. Também não deu outra: muita
gente anda pagando mico no WhatsApp
por não tomar alguns pequenos cuida-
dos básicos. Aqui vão dicas para não fi-
car mal ou até ter prejuízo por alguma
inadvertência.

1Lembre: no grupo profissional, não há
amigos. Há colegas de trabalho, clien-

tes, fornecedores. Portanto, é preciso
respeitar os limites do bom-senso, para
evitar constrangimento ou climão.

2Não cobrar respostas, porque nin-
guém é obrigado a isso. Se for caso

urgente e importante (delicado ou sigi-
loso), o melhor mesmo é uma ligação
para uma conversa pessoal somente en-
tre os interessados. 

3Nada de abordar temas proibidos.
São os de sempre: religião, futebol e

política, porque podem provocar rea-
ções desgradáveis. Cuidado também
com piadinhas, memes e outros com-
partilhamentos que podem ser ofensi-
vos. E, nos grupos profissionais, esqueça
os “bom dia”, “boa noite”, etc.  ×

Viva bem no WhatsApp
“A parceria

com o CIEE
nos traz
segurança
em relação

aos contratos
com as instituições

de ensino, eliminando a
possibilidade de problemas
futuros. A premiação
aumentou ainda mais o
interesse dos estudantes em
estar conosco, e a empresa
ganhou mais visibilidade.”
» Roseli Rebouça, 
coordenadora de RH da
Theraskin Farmacêutica

Ecos do Prêmio
Melhores
Programas de
Estágio 2018
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Um dos fatores de sucesso do jovem
estudante em processos seletivos
para estágio é encaminhar candida-

tos adequados ao perfil da vaga e a alguns
requisitos que são característicos da em-
presa contratante. É isso que o CIEE busca
fazer, ao aprimorar cada vez mais o cadastro
do estudante, incluindo informações sobre
as habilidades mais demandadas. São os ca-
sos, por exemplo, de pequenas empresas
que não possuem setor de RH, em especial
as dinâmicas startups, ou de grande multi-
nacionais, que preferem terceirizar a tria-
gem e avaliação do candidato. 

O processo é montado em conjunto
com a empresa parceira e pode incluir tan-

tas etapas quanto forem solicitadas pela
contratante, sempre em busca do jovem
com um perfil que assegure condições de
permanência na vaga. Além de avaliação de
competências específicas da função, essas
etapas podem incluir testes psicológicos,
de raciocínio lógico, de compatibilidade
com a cultura da empresa, dinâmicas espe-
cialmente desenhadas, entre outros. 

Se você é um estudante interessado
numa oportunidade que tenha essas carac-
terísticas e valorize bastante a sua formação,
inscreva-se ou atualize seu cadastro no Por-
tal CIEE e fique de olho nas convocações
para seletivos e nos painéis de vagas em
oferta do CIEE.×
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CARREIRA
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Para os alunos que desejam, além de
conhecer detalhes da graduação, vi-
venciar a experiência prática no

mundo do trabalho para escolher a futura
carreira, o CIEE recomenda: o melhor ca-
minho é ingressar num programa de está-
gio, oferecido por empresas parceiras em
todo o país. 

O jovem cadastrado no CIEE tem todos
os serviços gratuitos, presenciais ou à dis-
tância, que podem ser acessados com login
e senha em www.ciee.org.br.×

PARA TODOS
Após avaliar 462

instituições de
ensino superior

de 76 países, a Times
Higher Education ele-
geu a Uninove como a
universidade particular com maior impacto
social e econômico no Brasil. Entre as
ações, a Uninove oferece assistência às co-
munidades, nas áreas de saúde (1,8 milhões
de atendimentos em dez anos) e jurídica
(36 mil casos, em parceria com o Tribunal
de Justiça de São Paulo).×

Destaque para a Uninove

Seu contrato de estágio terminou? Ou
você está tentando conseguir uma
vaga, mas não vem obtendo muito

sucesso? É a hora de pensar em se reposi-
cionar ou mesmo se posicionar no mer-
cado. Para isso, lá vão dicas úteis, que aju-
darão no planejamento e organização de
ações que podem resultar na conquista de
boas oportunidades. 

1Nessa ocasião, mais do que nunca, é ne-
cessário ampliar a rede de relacionamen-

tos. Mas, atenção: essa é uma ferramenta
de mão dupla. Portanto, não a acione ape-
nas quando você precisa. Busque auxiliar os
outros e manter contatos produtivos. 

2Treine uma boa autoapresentação, que
mostre seus pontos positivos, transmita

segurança e revele preparo para atuar no
mundo corporativo.

3Elabore um currículo honesto, atraen-
te e bem organizado, para despertar

o interesse do recrutador e se destacar
entre os muitos que ele deve receber.
Não esqueça de destacar seus objetivos e
seu potencial. 

4Desenvolva hábitos que aprimorem sua
imagem pessoal. Esse é um aspecto

que mostra autoestima, autovalorização e
indicam um fato importante, mas que às ve-
zes é esquecido: só gosta do que faz quem
primeiro gosta de si mesmo.

5Procure conhecimentos e informações
além do que a escola exige. Quem faz

isso, deixa claro que é uma pessoa atualiza-
da, interessada em acompanhar as mudan-
ças do mundo e do mercado de trabalho. 

6Pesquise as empresas que melhor se en-
caixem no seu perfil e que ofereçam

mais oportunidades de desenvolvimento
dentro de suas aspirações e metas para a
futura carreira.

7No currículo, na redação, na entrevista
– enfim, em todas as etapas do processo

–, seja autêntico e natural ao falar sobre
suas competências técnicas e comporta-
mentais. Não minta e nem exagere. Além
de pegar mal, os recrutadores são treinados
(e tem meios) para conferir os informes.  ×

7 PASSOS 
PARA 
CONQUISTAR 
VAGAS

Para se preparar para os
Processos Seletivos, procure os
cursos online gratuitos do CIEE
Saber Virtual. Mais informações,
www.ciee.org.br.



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

*Total em 05/05/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

7885 *
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.br

12 » ESPAÇO ESTÁGIO

» Curso: Direito/ 7º a 9º sem. Área: processos.
Horário: 10h a 17h. Bolsa-auxílio: R$ 800.
Benefícios: auxílio-transporte. Requisitos:
carteira da OAB. Local: São Paulo/SP (bairro
Mooca). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 2928007

» Curso: Ciências econômicas/ 5º a 7º sem.
Área: financeira. Horário: 12h30 a 18h30.
Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Benefícios: auxílio-
transporte. Requisitos: excel. Local: São
Paulo/SP (bairro Centro). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 2935479

» Curso: Técnico em cozinha/ 1º a 3º sem.
Área: alimentação. Horário: 8h a 14h. Bolsa-
auxílio: R$ 700. Benefícios: auxílio-trans-
porte. Requisitos: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Clementino). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 2935254

» Curso: Letras/ 2º a 6º sem. Área: tradução.
Horário: 10h a 17h. Bolsa-auxílio: R$ 1.000.
Benefícios: auxílio-transporte. Requisitos: in-
glês intermediário. Local: São Paulo/SP
(bairro Perdizes). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 2860932

» Curso: Administração/ 4º e 5º sem. Área:
administrativa. Horário: 8h a 15h. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.000. Benefícios: auxílio-trans-
porte. Requisitos: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Campos Elísios). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 2862512

» Curso: Turismo/ 1º a 5º sem. Área: atendi-
mento. Horário: 8h a 15h (com 1h de inter-
valo). Bolsa-auxílio: R$ 1.248. Benefícios: au-
xílio-transporte. Requisitos: power point e
inglês. Local: São Paulo/SP (bairro Barra
Funda). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 2874400×

Vagas CIEE para estágio

ESTÁGIO PARA PCDs

» Empresa, com instalações em várias locali-
dades, oferece 10 (dez) vagas de estágio para
pessoas com deficiência, cursando ensino su-
perior. Área: de acordo com o curso. Horário:
a combinar, segunda a sexta-feira. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.500. Benefícios: vale-transporte,
assistência médica, seguro de vida. Enviar CV
para: vagas.inclui@ciee.org.br, informando
no Assunto: Vaga: SPDM Barueri

» Empresa em São Paul0 (bairro Bela Vista),
oferece vaga de estágio para pessoas com de-
ficiência, cursando ensino médio. Área: de
acordo com o curso. Horário: a combinar, se-
gunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$ 953,99.
Benefícios: vale-transporte, vale-refeição. En-
viar CV para: vagas.inclui@ciee.org.br, infor-
mando no Assunto: Vaga: CV e LAUDO VAGA
CÂMARA ×
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