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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

Esta edição vem com um
cardápio bem variado. Mostra
dez dicas de especialistas sobre
as carreiras que, ao que tudo
indica, terão muito espaço num

mercado de trabalho em rápida mudança.
Mostra, também, quanto vale a formação
proporcionada por programas de
aprendizagem para assegurar a
empregabilidade e a continuidade dos
estudos dos egressos. E traz um convite,
contando por que você não pode perder a
Expo CIEE São Paulo 2019, de 23 a 25 de
maio, na Bienal do Ibirapuera. ×

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

VÁ PRA EXPO CIEE! 
PROGRAMÃO PARA 5ª, 6ª E SÁBADO 

(*) ALTERAÇÃO: 

O início da feira foi antecipado para quinta-
feira,  liberando o domingo para a convivência
familiar e outras atividades de lazer. Há uma

vantagem adicional, pois as escolas terão dois
dias para trazer as caravanas de alunos. 

» INSCRIÇÕES PARA VISITANTES:
WWW.EXPOCIEE.COM.BR

MAIO, 2019 – 23 (QUINTA-FEIRA)*, 
24 (SEXTA) E 25 (SÁBADO)

DAS 9H ÀS 19H 
PAVILHÃO DA BIENAL / PARQUE DO

IBIRAPUERA 
SÃO PAULO/SP

NÃO PERCA 
AS ATRAÇÕES 

» A região do Parque do
Ibirapuera tem acesso fácil,
servida por várias linhas de
transporte público, entre
ônibus e metrô. Além de
tudo, 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

Ainda dá tempo: cadastre-se para a 22ª
Feira do Estudante – Expo CIEE São
Paulo 2019, que vai acontecer neste fi-

nal de semana, na Bienal do Parque do Ibira-
puera. A inscrição é gratuita e foi pensada pa-
ra evitar que o visitante enfrente filas à entra-
da.  Assim sobrará mais tempo para todas as
atrações da mostra. Consultores, coaches,
professores, profissionais de sucesso ministra-
rão mais de 70 palestras sobre ingresso e ce-
nários do mercado de trabalho. Importantes
instituições de ensino e empresas que pres-
tam serviços aos jovens mostrarão suas novi-
dades em bem montados estandes. Como
ninguém é de ferro e a onda são os games e
outras atrações do mundo virtual, há vários
espaços dedicados a eles, incluindo um hac-
kathon e uma arena de games.

Melhor de tudo, ou a cereja do bolo, como
dizem os organizadores: o CIEE levará 9 mil
ofertas de vagas de estágio e aprendizagem,
para encaminhamento imediato e com aten-
dimento de uma equipe treinada. ×



Asegunda matéria dedicada aos parô-
nimos – aquelas palavrinhas que são
parecidas (quase sempre têm o mes-

mo som, isto é, são homófonas), mas têm
sentido bem diferente, traz mais alguns es-
clarecimentos, sempre ilustrados por exem-
plos que deixam tudo mais claro. Vamos lá.

CESSÃO OU SESSÃO OU SEÇÃO?
Com um s no início e dois no meio, indi-

ca o horário ou tempo de duração um es-
petáculo de cinema, teatro, etc. Quando
mantém os dois ss do meio, mas vem com
o c no início, quer dizer ceder, transferir, dar
lugar a outra pessoa. Já quando o s aparece
no começo e o ç surge no meio, significa
uma parte de algo. Exemplos:

• Luís convidou Teresa para assistir ao fil-
me de terror que está em cartaz na
sessão das 8h no Cine Palácio. 

• O professor Sebastião não concordou
com a cessão dos direitos autorais, ao
colégio, de de seu livro Português para
Todos. 

• Neusa foi resolver um problema de im-
posto na prefeitura e o funcionário a

encaminhou para a seção de protoco-
lo. (nesse caso, existe a forma secção,
com o mesmo significado).

SENSO OU CENSO?
Começando com s, significa capacidade

de julgar, de entender, de ponderar (tam-
bém prudência, qualidade do sensato, opi-
nião geral sobre um assunto). Quando a pri-
meira letra é o c, significa o levantamento
estatístico de uma população de seres.
Exemplos:

•  Sônia é cuidadosa com as finanças,
pois gasta seu salário com bom senso.   

• O Censo de 2010 mostrou que o Brasil
tinha 190 milhões de habitantes.

ACENTO OU ASSENTO?
Com c, são aqueles sinaizinhos gráficos

que indicam a acentuação das palavras e
tanto atormentam os estudantes. Com ss,
refere-se a lugar de sentar, como cadeira,
banco, etc. Exemplos:

• A palavra avô tem acento circunflexo.
• Os assentos da frente do auditório es-

tão reservados para as autoridades.×

VOCÊ SABIA?

MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE O CIEE SABER

VIRTUAL E INSCRIÇÕES
GRATUITAS:

WWW.CIEE.ORG.BR.

GRÁTIS

Que o CIEE tem uma plataforma
com cursos de ensino à distância
para preparar o jovem para o in-

gresso no mundo do trabalho? É o CIEE Sa-
ber Virtual, que tem um programa aberto
a todos os cadastrados no nosso banco de
talentos. São 15 cursos, especialmente for-
matados para auxiliar os jovens candidatos
a terem maior chance de aprovação em

processos seletivos para vagas de estágio
ou aprendizagem.  

Os temas tratam da preparação para o
mundo do trabalho e de orientação e informa-
ção profissional. Os inscritos podem aprender
a elaborar o currículo, como se vestir para uma
entrevista de trabalho, como fazer a redação
pedida nos processos seletivos, dicas sobre di-
nâmica de grupo, entre outros assuntos. ×
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DICAS DE PORTUGUÊS

Tira-teima prático (II)



Adata homenageia uma das
mais antigas profissões da
humanidade, que remonta à

Grécia antiga, quando a expansão
comercial exigia conhecimentos so-
bre o ambiente físico das rotas uti-
lizadas e os fenômenos naturais que
afetavam as atividades produtivas. Nos dias
atuais, a geografia é uma formação científica
de nível superior (licenciatura e bacharelado),
que estuda a superfície do planeta, seus fe-
nômenos e ocupação.  
» Duração do curso: 5 anos, em média, nas

duas modalidades, com aulas presenciais
ou à distância.

» Áreas de atuação: professor dos ensino

médio e fundamental (licenciatura)
ou indústria, pesquisa, ONGs (ba-
charelado).
» Atividades: geoprocessamento;
planejamento agrícola; elabora-
ção de mapas; estudos de solo,
clima, vegetação, hídricos; plane-

jamento urbano; geopolítica; preservação
ambiental; estratégias de sustentabilidade,
entre outras. 
» Perfil profissional: curiosidade, senso de

observação, organização, gosto pelo
contato com o meio ambiente, comuni-
cação (transmissão de conhecimentos e
elaboração/apresentação de projetos e
planos), etc.×

Não é um bicho de sete cabeças, mas
a redação para o Enem e para o ves-
tibular exige atenção especial. Não

dá para se preparar em dois ou três meses,
por isso é bom observar as dicas de quem
entende do assunto, na maioria, professores
de cursinhos. A primeira delas é batida todos
os anos, mas não custa relembrar: só escreve
bem quem cultiva o hábito de ler boas pu-
blicações, tanto impressas quanto na web.
Aqui vão algumas recomendações para o
Enem, que conta com mais de 6 milhões de
inscritos e no qual vale a pena investir, pois
pode render uma vaga na faculdade. 

 Leia com atenção o Guia da Prova de
Redação, para conhecer principal-
mente os critérios de avaliação e o
passo a passo para produzir o texto
dissertativo-argumentativo, que o
exame exige. 

 Pesquise na internet e analise as re-
dações nota 1.000 dos Enem’s de anos
anteriores.

 Procure se informar sobre os assun-
tos e fatos mais relevantes da atuali-
dade, pois podem virar tema da re-
dação e sairá na frente quem tiver
bons e corretos conhecimentos so-
bre o assunto.

 Treine bastante, fazendo uma redação
por semana sobre temas diversos e,
se possível, peça a alguém gabaritado
para avaliar. 

NOVIDADES DO ENEM 2019
» Espaço com linhas para rascunho da re-

dação
» Espaço para cálculos no final do caderno

de questões
» Lanches levados pelos candidatos serão

revistados

CALENDÁRIO DO ENEM 2019 
» Provas: 3 e 10 de novembro
» Gabarito: 13 de novembro
» Resultado individual: janeiro de 2020×

Viva bem no
WhatsApp (II)

Continuando nossa peque-
na série destinada a não
deixar o estagiários ficar

mal ou até ter prejuízo por usar
WhatsApp de maneira equivoca-
da, aqui vão mais três dicas. Sem-
pre lembrando, grupo de colegas
do trabalho não é a mesma coisa
que grupo de amigos, parentes,
etc. Para participar deles ga-
nhando pontos na imagem pro-
fissional, é só ficar alerta, ler an-
tes de enviar e seguir alguns con-
selhos de consultores. 
» Prefira escrever a gravar sua

mensagem. Só numa emergên-
cia, envie mensagem de voz para
o grupo. Mesmo nesses casos,
o áudio deverá ser o mais curto,
claro e direto possível. Se o as-
sunto demandar mais detalhes,
divida a gravação em partes.
Como cortesia, identifique, an-
tes de cada áudio, o assunto que
será abordado. 

» Papo no grupo de trabalho exige
um pouco de formalidade. Por-
tanto, esqueça os emoticons,
abreviações, apelidos e coisas do
tipo. Atente principalmente para
dois pontos. Primeiro: todos (ou,
pelo menos a grande maioria)
são colegas de firma e estão no
grupo por obrigação. Segundo:
a hierarquia do ambiente real
também vale no virtual. 

» Se não quiser chamar todo o
grupo, muito cuidado na hora
de enviar convites para uma
festinha, um happy hour, um
almoço ou um encontro para
discutir uma questão de traba-
lho que envolva apenas sua
equipe. Uma boa dica é regis-
trar com letra maiúscula, por
exemplo, os colegas mais che-
gados, com quem você tem
maior convivência. ×

COMPORTAMENTO

ENEM

De olho na redação

COMEMORAÇÃO

Dia do geógrafo
MAIO

29
QUARTA-FEIRA
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» MÍDIAS DIGITAIS. seja grande ou pequena,
a empresa precisa se comunicar com seu pú-
blico e gerar engajamento, para impulsionar
o resultado do negócio. Os profissionais que
trouxerem essa expertise terão muito espaço
para agregar valor nas empresas.

» MERCADO DE EXPERIÊNCIAS. A regra é
gerar experiências positivas e inesquecíveis
para os clientes. Profissionais ligados a hospi-
talidade, eventos e relacionamento direto com
os clientes terão um mercado inesgotável para
explorar. No meio digital, o profissional de ex-
periência do usuário (UX) ganha destaque  pa-
ra proporcionar boa navegabilidade, usabili-
dade, acessibilidade e funcionalidade nos ca-
nais com os clientes. 

» GASTRONOMIA. Mesmo com a crise, o
segmento segue forte, com destaque pa-
ra áreas como cervejaria artesanal, cozi-
nha saudável e serviços de personal chef.
Soluções em alimentos e bebidas com nicho
de produtos para públicos específicos ten-
dem a ganhar mais espaço, considerando
sempre a inovação e a identificação com
quem consome.

» CIENTISTA DE DADOS. Na era da infor-
mação, o volume de dados é absurdo e, para
que as empresas consigam definir estraté-
gias mais assertivas, é necessário uma análise
adequada. Os profissionais de dados serão ca-
da dia mais requisitados para ajudar as empre-
sas a resolver problemas e a entender compor-
tamentos e tendências de mercado.

» DESIGN DE SOLUÇÕES. Na acelerada vi-
da moderna, as empresas precisam pensar
em soluções que facilitem o dia a dia dos
clientes. Aqui entra o design, em suas diferen-
tes ramificações, com a missão de criar solu-
ções cada vez mais funcionais, sustentáveis e
com propósito. 

Arevolução tecnológica
agita o mundo do
trabalho, causando

preocupação entre os
profissionais e angustiando
os jovens que estão no
delicado momento de
escolher e direcionar o início
da carreira. Especialistas têm
se debruçado sobre o
cenário, buscando sinais
sobre o futuro do trabalho e,
principalmente, quais
carreiras apresentam boas
perspectivas de futuro.
Ronaldo Cavalheri, CEO do
Centro Europeu (escola de
economia criativa com sede
no Paraná), oferece dez dicas
sobre oportunidades de
mercado para ajudar o
planejamento profissional.    

Profissões: 
uma visão 
do futuro
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VOCÊ SABIA?

As universidades foram
criadas na Europa quase
mil anos atrás. A pri-

meira funciona desde 1088,
em Bolonha, na Itália. Por ela
passaram Dante Alighieri, Pe-
trarca e muitos outros artistas
e pensadores cuja obra atra-
vessa os séculos. A de Paris,
fundado ao lado da Catedral
de Notre Dame, data de 1170 e
ainda está na ativa. Aos pou-
cos, elas se espalharam pela
Europa e passaram a abranger
vários campos do conheci-
mento, como direito, medici-
na, teologia, engenharia, etc.
Com a evolução, passaram a
preparar profissionais altamen-
te qualificados, ao lado de de-
senvolvimento de pesquisas
que tentam descobrir os mis-
térios da natureza e abrem ca-
minho para inovações em pro-
dutos e processos. No Brasil,
sempre atrasado no relógio do
tempo, a primeira foi criada
somente em 1934, com a fun-
dação da Universidade de São
Paulo (USP). 

CIEE E A USP
O CIEE firmou parceria com a
USP visando estreitar ainda
mais os laços para a inserção
de estudantes no mercado de
trabalho. Um dos projetos em
comum é a ferta de estágios
preferenciais aos alunos pre-
miados na Competição USP
de Conhecimentos, o Cuco, já
a partir da edição de 2019. 

Para saber mais sobre o Cuco:
acessar REVISTA DO CIEE nº 5,
que traz entrevista com o vice-
reitor da USP, Antonio Carlos
Hernandes.×

» CONSULTORIA DE IMAGEM. Área ainda
pouco conhecida, mas que está em alta, a
consultoria de imagem tem impacto direto
na autoestima das pessoas, ajudando a aflo-
rar o que elas têm de melhor e a ter uma me-
lhor performance profissional.

» DIGITAL INFLUENCER. Com as redes so-
ciais, o “boca a boca” ganhou maior propor-
ção, com pessoas que se destacam e ditam
estilo de vida a milhares de seguidores, sen-
do embaixadores de marcas e produtos.
Uma tendência atual é o crescimento de mi-
croinfluenciadores, que muitas vezes não acu-
mulam um número gigantesco de fãs, mas pos-
suem grande engajamento com um perfil de
público muito específico.

» AUDIOVISUAL. Para 2019, espera-se que
os vídeos correspondam a mais de 80% do
tráfego de dados da internet. O crescimento
abre campo para profissionais atuarem em di-
ferentes frentes, desde as grandes produções
de cinema até orçamentos menores de con-
teúdos para redes sociais; e as empresas pre-
cisam se preocupar cada vez mais com a qua-
lidade do material que entregam aos clientes.

» GESTÃO FINANCEIRA. O grande desa-
fio das empresas é fechar seus resultados
com lucro; por isso, o gestor financeiro
não perde seu espaço. Ao contrário, o
profissional com visão de otimização de
custos e orientação para resultados está
sendo disputado no mercado. Grande des-
taque para o profissional dessa área que
tem poder de engajamento da equipe e con-
segue criar uma cultura de negócio susten-
tável em toda a empresa.

» GESTÃO DE PESSOAS. As empresas são
feitas de pessoas. Cabe ao gestor de RH
montar um time vencedor e acompanhá-
lo no dia a dia rumo às metas da empresa.
Esse profissional terá destaque mesmo em
períodos difíceis, criando nas pessoas o sen-
timento de pertencimento e orgulho em fa-
zer parte da empresa na qual trabalha, pois
esse é o diferencial para ter uma equipe en-
gajada e com foco no cliente.×

Fonte: Artigo “10 áreas para inovar,
trabalhar e ser feliz”.

ATENÇÃO
A programação da

Expo CIEE São
Paulo 2019 abre
bom espaço para

tratar as profissões
do futuro. Não

perca as palestras
sobre o tema e as

informações a
serem prestadas

pelos expositores. 



*Total em 20/05/2019,
podendo haver pequena
variação diária para mais

ou menos.

7.403*
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
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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. Horá-
rio: a combinar, segunda a sexta-feira. Bolsa-
auxílio: R$ 1.500. Benefícios: vale-transpor-
te, assistência médica, seguro de vida. Enviar
CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br, in-
formando no Assunto: Vaga: SPDM Barueri

» Instituição na Bela Vista (São Paulo/SP) ofe-
rece vaga de estágio para pessoa com defi-
ciência, cursando ensino superior. 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 e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br,
informando no Assunto: Vaga: CV e LAUDO
VAGA CÂMARA

» Empresa na Barra Funda (São Paulo/SP)
oferece vaga de estágio para pessoa com de-
ficiência, cursando psicologia ou pedagogia,
do 2º ao 7º semestre. Área: administrativa.
Horário:8h a 14h ou 12h a 18h, segunda a sex-

ta-feira. Bolsa-auxílio: R$ 733,20. Benefí-
cios: vale-transporte, vale-refeição (R$
29,45/dia). Enviar CV e laudo para: vagas.in-
clui@ciee.org.br, informando no Assunto Va-
ga: 02943010

» Empresa na Bela Vista (São Paulo/SP) ofe-
rece vaga de estágio para pessoa com defi-
ciência, cursando biblioteconomia, a partir
do 1º semestre. Área: biblioteca. Horário: 12h
a 18h, segunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$
1.430,98. Benefícios: vale-transporte, vale-
refeição. Enviar CV e laudo para: vagas.in-
clui@ciee.org.br, informando no Assunto Va-
ga: 02938338

» Empresa na Avenida Aricanduva (São Pau-
lo/SP) oferece vaga de estágio para pessoa
com deficiência, cursando ensino médio.
Área: administrativa. Horário:8h a 14h ou 12h
a 18h, segunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$
520,80. Benefícios: vale-transporte, vale-re-
feição (R$ 29,45/dia). Enviar CV e laudo pa-
ra: vagas.inclui@ciee.org.br, informando no
Assunto Vaga: 02943070×

Jovem CIEE nº 26/Maio 2019

» Curso: Fisioterapia/ 5º a 10º sem. Área:
acompanhamento. Horário: 7h a 13h. Bolsa-
auxílio: R$ 450. Benefícios: auxílio-trans-
porte. Requisitos: não há. Local: São
Paulo/SP (bairro Perdizes). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 02940202

» Curso: Administração/ 3º a 5º sem. Área:
recursos humanos. Horário: 9h a 16h. Bol-
sa-auxílio: R$ 1.600. Benefícios: auxílio-
transporte, auxílio-alimentação, ambulató-
rio médico, possibilidade de prorrogação e
efetivação. Requisitos: inglês avançado. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Pinheiros). Conta-
to: (11) 3003-2433, informar o código
02931950

» Curso: Administração/ 4º a 7º sem. Área:
administrativa. Horário: 10h a 17h, com 1h de
intervalo. Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Benefí-
cios: auxílio-transporte, possibilidade de
prorrogação e efetivação. Requisitos: inglês
intermediário, excel, sexo feminino. Local:
São Paulo/SP (bairro Jardim Paulistano).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
02922437

» Curso: Sistemas de informação, Tecnologia
em gestão da tecnologia da informação/ 3º a
4º sem. Área: acompanhamento. Horário:
12h30 a 18h30h. Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Be-
nefícios: auxílio-transporte, possibilidade de
prorrogação e efetivação. Requisitos: pacote
office. Local: São Paulo/SP (bairro Vila Olím-
pia). Contato: (11) 3003-2433, informar o có-
digo 02942641

» Curso: Secretariado/ 1º a 6º sem. Área: re-
cepção. Horário: 9h a 16h. Bolsa-auxílio: R$
1.300. Benefícios: auxílio-transporte, auxílio-
alimentação, possibilidade de prorrogação e
efetivação. Requisitos: não há. Local: São Pau-
lo/SP (bairro Consolação). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 02947313

» Curso: Administração, recursos humanos/ 5º
a 7º sem. Área: recursos humanos. Horário:
13h a 18h. Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios:
auxílio-transporte, possibilidade de prorroga-
ção e efetivação. Requisitos: sexo feminino,
21 a 28 anos. Local: São Paulo/SP (bairro Vila
Leopoldina). Contato: (11) 3003-2433, infor-
mar o código 02942476×

IMPORTANTE

TODOS OS
SERVIÇOS CIEE

SÃO
GRATUITOS

PARA OS
ESTUDANTES

CADASTRADOS





Em até dois anos depois da conclusão
do Programa Aprendiz CIEE, 76%
dos egressos estão trabalhando e/ou

estudando. Entre os que estudam/traba-
lham mais os que só trabalham, a maioria
tem registro CLT e o restante obtém renda
em outras atividades. Essa é a melhor com-
provação de que a aprendizagem é uma das
mais eficientes portas de entrada para o
mercado de trabalho. Esse dado foi levan-
tado em uma pesquisa do Datafolha, que
entrevistou jovens que concluíram a apren-
dizagem em 2016 e 2017, nas cidades de
Brasília, Salvador e São Paulo. 

Ao encomendar esse estudo, o CIEE
quis verificar qual o impacto da aprendi-
zagem no futuro dos jovens beneficiados
e, também, quais foram os efeitos benéfi-
cos para as famílias deles ainda durante o
período do contrato de capacitação pro-
fissional. Resultado: desde o início, a
aprendizagem melhora as condições de vi-
da tanto dos jovens quanto das famílias. Is-
so porque grande parte dos aprendizes
destina parte do salário que recebe para
ajudar no orçamento da casa. Eles tam-
bém transmitem os conhecimentos e
orientações que recebem (educação fi-
nanceira, valor do estudo, noções de cida-
dania, etc.) aos pais, irmãos, outros paren-
tes, amigos e até aos vizinhos.×
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A aprendizagem rende emprego
e estímulo para continuar os estudos

CIEE&VOCÊ

“A aprendizagem cria um círculo virtuoso. Gera renda, que gera melhor qualidade de
vida para o jovem e sua família. Combate a evasão escolar, aumentando o tempo
médio de permanência na escola e levando muitos jovens a prosseguir nos estudos, em
cursos técnicos ou de nível superior, o que a médio prazo gerará aumento da
produtividade, da empregabilidade, gerando, por sua vez, mais renda, o que aumenta
o poder de consumo do jovem e movimenta a economia.”
» Marcelo Gallo,  superintendente nacional de operações do CIEE.

Assistentes em
geral/auxiliares 

Serviços em geral

Estagiário

Serviços de escritório/
órgãos públicos/

bancos 

Técnicos não manuais 

Técnicos manuais

8%

5%

3%

3%

Entre os 30% que estudam e trabalham + 
os 23% que só trabalham, a maioria tem registro CLT 

e os outros obtêm renda em outras atividades

» 53% 
Trabalham

TEMPO QUE ESTÁ NO 
EMPREGO ATUAL

CARGO/FUNÇÃO NO 
EMPREGO ATUAL

Trabalha

Assalariado registrado

Estágiário/aprendiz
(remunerado)

Assalariado sem
registro

Freelancer/ Bico

3%

10%

37%

53%

39%

35%

1%

Média: 13 meses

15% efetivados na 
mesma empresa

10% contratados em 
outras empresas

» 25% dos aprendizes são efetivados após a
conclusão do programa

Mais de 
2 anos

11%

Mais de 
1 a 2 anos

27%

65%
Até um ano



SERVIÇO CIEE
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Interessado em participar do Encceja? Mais informações: www.inep.gov.br

Oque o jovem aprende
na capacitação teórica,
ministrada pelo CIEE e

que complementa o
treinamento prático nas
empresas? Ele participa de dois
módulos. Um oferece
orientação básica sobre vários
requisitos valorizados no
ambiente corporativo. O
segundo inclui conhecimentos
específicos, voltados para a área
de atuação do aprendiz. Nesta
edição, vamos relacionar os
temas incluídos na
aprendizagem teórica básica,
que tem o título Mundo do
Trabalho e é ministrada nos
polos do CIEE por instrutores
especialmente treinados. 

» Comunicação oral e escrita, leitura e
compreensão de textos

» Inclusão digital
» Raciocínio lógico-matemático, noções

de interpretação e análise de dados
estatísticos

» Diversidade cultural brasileira
» Organização, planejamento e 

controle do processo de trabalho e
trabalho em equipe

» Noções de direitos trabalhistas e
previdenciários e do Estatuto da Criança
e do adolescente – ECA

» Saúde e segurança do trabalho
» Direitos humanos, com enfoque no

respeito à orientação sexual, raça, etnia,
idade, credo religioso ou opinião política

» Educação fiscal para o exercício da
cidadania

» Formas alternativas de geração de

trabalho e renda com enfoque na
juventude

» Educação financeira e para o consumo
» Informações sobre o mercado e o

mundo do trabalho
» Prevenção ao uso de álcool, tabaco e

outras drogas
» Educação para a saúde sexual

reprodutiva, com enfoque nos direitos
sexuais, nos direitos reprodutivos e
relações de gênero

» Políticas de segurança pública voltadas
para adolescentes e jovens

» Incentivo à participação individual 
e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do
equilíbrio do meio ambiente, com
enfoque na defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável 
do exercício da cidadania.×

ATENÇÃO: até 31 de maio, estarão abertas as
inscrições ao Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos (Encce-
ja), que será realizado em 25 de agosto, abran-
gendo 611 municípios. É uma boa oportunidade
para quem está fora da idade adequada e ainda
não concluiu o ensino fundamental (idade
mínima, 15 anos) ou médio (idade mínima,
18 anos). 

O CIEE lembra que certificado de con-
clusão nesses dois níveis de ensino é prati-
camente indispensável para quem busca
uma vaga no mundo do trabalho. Por exem-
plo, só são contratados como aprendizes os
candidatos que tenham concluído ou este-
jam frequentando o ensino fundamental ou
médio. O Encceja atende ao requisito. ×

Pela primeira vez, o Inep disponibiliza uma
versão do edital do Encceja em Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras), no seu canal do

YouTube. Participantes surdos,
deficientes auditivos e sur-

docegos devem indicar,
na inscrição, se usam
aparelho auditivo ou
implante coclear. A se-
gurança também foi

reforçada: os lanches
serão revistados, a exem-

plo dos outros candidatos,
e o participante com defi-
ciência será eliminado se o
aparelho eletrônico emitir
qualquer som. ×

Oportunidade para 
quem não tem diploma

Novidades para
PCD’s

Jovem CIEE nº 26/Maio 2019

CONHEÇA O PROGRAMA
APRENDIZ CIEE  (I)
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» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 10h a 16h. Salário: R$
880. Benefícios: vale-transporte mensal, vale-
refeição, assistência médica e odontológica.
Requisitos: 18 a 22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Nova Conceição). Contato (11)
3003-2433, informar o código 02945591

» Curso: Ensino médio/ 1º a 3º ano. Área: lo-
gística. Horário: 8h a 14h. Salário: R$ 703,69.
Benefícios: vale-transporte mensal, vale-re-
feição. Requisitos: sexo masculino, 17-19 anos.
Local: São Paulo/SP (bairro Brás). Contato
(11) 3003-2433, informar o código 02904079

» Curso: Ensino médio/ 1º a 3º ano. Área: va-
rejo. Horário: 8h a 14h. Salário: R$ 703,69.
Benefícios: vale-transporte mensal. Requi-
sitos: sexo masculino, 18 a 22  anos. Local:
São Paulo/SP (bairro Liberdade). Contato
(11) 3003-2433, informar o código 02944111

» Curso: Ensino médio/ 1º a 3º ano. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h a 14h. Salário: R$
703,69. Benefícios: vale-transporte mensal,
vale-refeição. Requisitos: sexo masculino,
14 a 22 anos. Local: São Paulo/SP (bairro
Vila Almeida). Contato (11) 3003-2433, in-
formar o código 02945713×

2.719*
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 20/05/2019, 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 Higienó-
polis) oferece vaga de aprendiz para pes-
soas com deficiência, com ensino médio
concluído ou cursando. Área: administra-
tiva. Horário: variado, segunda a sexta-
feira. Salário: R$ 486. Benefícios: vale-
transporte, vale-alimentação, assistência
médica. Enviar CV e laudo para: vagas.in-
clui@ciee.org.br, informando no Assunto:
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-ali-
mentação, seguro de vida. Enviar CV e
laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br, infor-
mando 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 e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br,
informando no Assunto: Vaga: 02880949

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