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CIEE inaugura em Manaus o Espaço de Cidadania
que vai auxiliar empresas e estudantes

Aprendizado, oportunidade e capacitação profissional.
Quando o assunto é dar o primeiro passo na carreira,
o estágio é responsável por fazer a ponte que conecta
empresas e jovens em fase de conclusão do nível
médio ou superior. No Brasil, a ferramenta emprega
aproximadamente 370 mil estagiários por ano, com
taxa de 44% de efetivação após o fim do contrato de
estágio.

É com essa proposta que o Centro de Integração
Empresa-Escola(CIEE), há 55 anos de atuação no
cenário nacional e 35 anos no Amazonas, inaugura
nesta segunda-feira, (8) uma nova unidade em
Manaus. 0 objetivo é oferecer mais praticidade e
recursos tecnológicos para estudantes que buscam
entrar no mercado de trabalho por meio do estágio.

Segundo o supervisor do CIEE-AM, Cláudio Ferreira, a
filial manauara traz comodidade ao estudante, com
funcionários mais treinados e novos O serviço

OQUE

Inauguração do primeiro Espaço de Cidadania para
jovens na Região Norte QUANDO

9 de Abril, às 9h30. ONDE

Rua João Alfredo, n° 453 , no bairro São Geraldo.

instrumentos para auxiliar no atendimento.

"A nova unidade está bem mais espaçosa. A ideia é
fazer o atendimento presencial do estudante com a
equipe que está alta mente preparada. Temos também
um terminal de autoatendimento para o estudante
fazer o cadastro e acompanhar as oportunidades de
vagas. Temos ainda mais cinco salas de capacitação",
conta.

Ao falar da atuação do CIEE na Região Norte, e
principalmente no Amazonas, o supervisor destaca a
necessidade de reforçar no cenário empresarial o
papel do estagiário como um membro fundamental
dentro do quadro de funcionários.

"Nossa pr incipal  missão é fazer com que o
empresariado local adquira uma maior cultura na

contratação de estagiários. Nós observamos que
determinadas empresas dão oportunidade para esses
jovens, mas desconhecem o programa e nós temos a
missão de, além de fazer a ponte entre o estudante e
a empresa, orientar e fazer com que o estagiário
desenvolva um estágio com maior qualidade dentro da
legislação", diz.

Outra novidade é que o CIEE também irá trazer a
Manaus o 'Espaço Cidadania'.A principal missão é
oficinas de capacitação com jovens em situação de
vulnerabilidade social e liberdade assistida, entre
outros. 0 ambiente passa a funcionar na terça-feira, (9)
com aulas de dança, rodas de conversa e orientações
de cunho social.

Atualmente, o CIEE é responsável por administrar o
estágio de mais de 200 mil estudantes, além de
trabalhar em ações de assistência social.
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EX-ESTAGIÁRIA DO Cl EE E ADVOGADA

"F.oi uma fase Ótima, de muito aprendizado. Eu pude
empregar o que aprendia na graduação e vivenciar
minha primeira experiência profissional. Meu maior
questionamento no início era: Será que eu vou
conseguir "dar conta do recado"? Deu um frio na
barriga, uma insegurança. Era uma época de muitas
mudanças e de responsabilidades que se apresentam
diante da vida adulta. Quando concluí a graduação em
Direito, em 2008, me dediquei inicialmente apenas à
advocacia. Mas segui me dedicando aos estudos.
Acredito que a experiência do estágio construiu a ideia
do tipo de profissional que eu gostaria de ser e que
sou hoje. Foi no estágio que eu aprendi a ter
compromisso com horários, metas, a me relacionar
com outras pessoas, pois eu era muito tímida. O
estágio é uma semente lançado ao solo.
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Nova unidade no bairro Dom Pedro terá mais espaço
para atendimento, inclusive oficinas de capacitação
para jovens


