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Veja como vencer
barreiras e conquistar
a vaga de estágio

Aprenda a administrar
suas finanças pessoais
com a ajuda do CIEE

NOVIDADE
APRENDIZAGEM NO
AGRONEGÓCIO

NOVIDADE
APRENDIZAGEM NO
AGRONEGÓCIO



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 apresenta o
programa Aprendiz Legal,
destinado a formar profissionais
para o agronegócio. Com isso, o
CIEE abre mais uma porta para a

inserção profissional dos jovens de 14 a 24
anos, com ótimas perspectivas de futuro,
dado o desempenho altamente positivo
desse setor da economia. Caro leitor,
conheça e divulgue entre seus amigos e
colegas. Há também dicas para se recolocar
como estagiário, após a conclusão do
primeiro ou segundo contrato. O Espaço
Estudante ensina como fazer a bolsa-auxílio
render até o final do mês e até garantir uma
sobrinha para investir.×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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AMBIENTE VIRTUAL

PARA APROVEITAR
MELHOR O

POTENCIAL DO EAD: 
INSCREVA-SE NOS

CURSOS GRATUITOS
DO CIEE SABER

VIRTUAL
WWW.CIEE.ORG.BR.

GRÁTISMAIORES VANTAGENS DA EAD, 
SEGUNDO PESQUISA

FERRAMENTAS UTILIZADAS 
PELO ALUNO

54,31%
Estudar a qualquer
momento e no seu

próprio ritmo

21,55%
Estudar em 

qualquer lugar 

81,21%
Computador

38,58%
Celular

Cursinhos gratuitos, 
mas de boa qualidade

75% DOS JOVENS PODEM
OPTAR PELOS CURSOS ONLINE

Entre as pessoas que planejam fazer
graduação ou pós, 42,2% não descar-
tariam a possibilidade de optar pelos

cursos online e 33,7% considerariam o en-
sino semipresencial. Esse é o resultado de
pesquisa que o ambiente virtual de apren-
dizado Canvas encomendou e foi realizada
na plataforma Toluna Insights, com jovens
de 18 a 34 anos, em todas as regiões do país.

Os principais motivos para a escolha são li-
gados à flexibilidade de horários e de ferra-
mentas que o ensino à distância oferece.
Ou seja, os estudantes gostariam de tornar
produtivos períodos do dia gastos, por
exemplo, em transporte público. O que ex-
plica o crescimento do uso de celular para
o aprendizado, apesar da predominância,
ainda, do computador. ×

Uma pesquisa na internet pode abrir a
possibilidade de acesso a cursinhos
preparatórios de qualidade para o

vestibular. Um bom exemplo é o CasdVest,
iniciativa dos alunos do ITA. É voltado a jo-
vens de famílias de baixa renda de São José
dos Campos/SP e região, que não receberam
formação escolar adequada para enfrentar
os vestibulares e o mercado de trabalho. 

Com aulas dadas por alunos do Ita e outras
instituições, como a Unifesp, o CasdVest está
com inscrições abertas até 18 de agosto, para
selecionar os alunos que serão convocados

para preencher as 520 vagas
oferecidas para o cursinho que
terá início em janeiro e irá até
dezembro de 2020. 

Projeto do Curso Alberto
Santos Dumont (Casd), o cursinho
emplaca uma taxa média de aprova-
ções de 40% nos últimos anos, incluindo
USP, Unifesp, Unicamp e Unesp. “Ao longo
da nossa história, totalizamos mais de 4 mil
aprovações”, destaca Ítalo Rennan Lima,
aluno do 3º ano do ITA e diretor presidente
do Casd.×

VESTIBULAR 2020

» Para saber mais: 
https://cursosantos
dumont.org.br

D
ivulgação - C

asdVest

Fonte: Canvas
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ABC

???

 Cabelelero
 Quem corta e penteia cabelos é um

cabeleireiro. 
Exemplo: Os cabeleireiros dos famosos
chegam a ficar ricos. Pudera, cobram
fortunas para dar umas tesouradas.

 Compania
 A palavra certa é companhia para

indicar o ato de ser acompanhante ou
de acompanhar alguém. 
Exemplo: Marcela é uma ótima
companhia para viajar, pois está sempre
bem disposta.

 Degladiar
 A origem da palavra é gladiador e a

forma correta é digladiar. Significa
combater corpo a corpo com espada
ou discutir.
Exemplo: Os artistas estão treinando
para digladiar na arena, em mais um
filme sobre a Roma antiga.

 Frustado
 Para designar algo que não ocorreu

como era esperado ou não se
concretizou, o termo correto é
frustrado, assim como frustração.  
Exemplo: Carolina ficou frustrada
quando viu que Pedro não foi ao baile. 

 Intrevista
 A forma correta é entrevista. Indica

diálogo ou encontro entre várias
pessoas, com objetivos diversos.
Exemplos: Jorge foi convocado para
uma entrevista de estágio. / A jornalista
Miriam Leitão convidou o presidente da
República para uma entrevista.  

 Losângulo 
 A forma correta é losango, para

designar o quadrilátero com dois

ângulos agudos, dois obtusos e os
lados iguais.
Exemplo: O Zeca perdeu dois pontos na
prova porque não sabia a diferença entre
losango e quadrado.

 Madastra
 Madrasta é o termo correto para

designar a mulher do pai de uma
pessoa, sem ser a sua mãe.
Exemplo: A madrasta fazia a Cinderela
lavar o chão de toda a casa.  

 Mortandela 
 Assim não há sanduíche que resista. O

certo é dizer ou escrever mortadela.
Exemplo: Os sanduíches de mortadela
fizeram o maior sucesso na festa de
aniversário do Gustavo. Quem diria,
hein?  

 Supérfulo
 Para significar alguma coisa que é

dispensável e desnecessária, a forma
certa de dizer ou escrever é supérfluo.
Exemplo: Rita gasta quase todo o
salário em produtos supérfluos, e depois
pede dinheiro emprestado aos colegas
para almoçar.

 Toráxico
 Para se referir a alguma coisa

relacionada ao tórax, o correto
é torácico. 
Exemplo: A caixa torácica protege os
pulmões e o coração.

 Triologia
 A forma correta é trilogia. Indica o

conjunto de três obras sequenciais que
se complementam.
Exemplo: Li a trilogia O Senhor do
Anéis e também adorei os três filmes
adaptados dos livros.×
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DICAS DE PORTUGUÊS

Jeito certo 
de falar e
escrever (II)
Na segunda coluna

da série, a revista
Jovem CIEE traz

mais uma lista com palavras
que funcionam como
armadilhas para o
estudante, na hora de
escrever uma redação ou
dar resposta a uma questão.
São palavras de uso
corrente, por isso mesmo é
preciso treinar para falar e
escrever corretamente.
Com certeza, o estudante
estagiário ou aprendiz ou
mesmo o candidato a uma
vaga vai ganhar pontos nas
provas e também causar
boa impressão quando 
fizer uma apresentação,
participar de uma
entrevista ou mesmo 
bater um papo.
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CANTINHO DO ENEM

Com grande peso na nota final, a prova
de matemática e suas tecnologias não
avalia só o conhecimento específico

sobre determinado assunto, mas também a
capacidade de resolução de problemas. Aten-
tar para a relação dos temas mais cobrados

nos últimos Enem’s (2014 a 2018) pode orien-
tar os meses finais de preparação e aliviar a
pressão sobre os alunos, que veem nessa pro-
va o principal passaporte para faculdades pú-
blicas e particulares (até internacionais) e uti-
lizadas para seleção ao Sisu e ao ProUni.

ATENÇÃO: 

Na solução de problemas, o estudante deve
entender o enunciado, refletir sobre a situação
apresentada – pode ser, por exemplo, o teste
de eficácia de uma vacina, o projeto de um
automóvel ou uma pesquisa de mercado para
determinada companhia – e pensar na melhor
maneira de aplicar os conceitos matemáticos a
fim de chegar a uma resposta para o problema
proposto. Muitas vezes, o problema pode ser
resolvido por mais de um caminho. ×

Fonte: Sistema de Ensino Poliedro 

Raio-X da prova 
de matemática

ESTATÍSTICA DA MATRIZ DE REFERÊNCIA

» Conhecimentos numéricos:
Operações em conjuntos numéricos
(naturais, inteiros, racionais e reais),
desigualdades, divisibilidade,
fatoração, razões e proporções,
porcentagem e juros, relações de
dependência entre grandezas,
sequências e progressões, princípios
de contagem.

» Conhecimentos geométricos:
Características das figuras geométricas
planas e espaciais; grandezas, unidades

de medida e escalas; comprimentos,
áreas e volumes; ângulos; posições de

retas; simetrias de figuras planas ou
espaciais; congruência e semelhança de

triângulos; teorema de Tales; relações
métricas nos triângulos; circunferências;

trigonometria do ângulo agudo.

» Conhecimentos algébricos:
Gráficos e funções; funções

algébricas do 1º e 2º graus,
polinomiais, racionais, exponenciais

e logarítmicas; equações e
inequações; relações no ciclo

trigonométrico e funções
trigonométricas.

» Conhecimentos de estatística
e probabilidade:

Representação e análise de
dados; medidas de tendência
central (média, moda e
mediana); desvios e variância;
noções de probabilidade.

» Conhecimentos
algébricos/geométricos:

Plano cartesiano; retas; circunferências;
paralelismo e perpendicularidade,
sistemas de equações.

16,1%

24,1%
25,4%

30,4%

4%
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Ocontrato de estágio está prestes a
vencer e o estudante quer conquistar
logo uma nova oportunidade de ca-

pacitação prática, mas está encontrando al-
gumas dificuldades. Para facilitar a reinserção
no mercado de trabalho, aí vão cinco dicas. 

» Pesquise. A primeira providência é consultar
regularmente a oferta de vagas que o CIEE
disponibiliza no Portal, lembrando que há
dias em que entram milhares de novas opor-
tunidades de estágio em empresas e órgãos
públicos de todo o país, praticamente para
todas as áreas de formação, incluindo o en-
sino médio e o técnico. Depois que o estu-
dante selecionou as vagas desejadas, é im-
portante verificar se os requisitos solicitados
são compatíveis com seu perfil.

» Analise as opções.Talvez seja hora de ampliar
a experiência prática. Não procure vagas
apenas na área em que já estagiou, mas pes-
quise as áreas afins, nas quais sua formação
acadêmica seja requerida.

» Não espere sentado. Enquanto não surge
a oportunidade desejada, aproveite o

tempo para se qualificar melhor. Se não
puder pagar um curso ou oficina extracur-
ricular, recorra a um bom curso gratuito,
daqueles que são ofertados na internet.
Por exemplo, a grade das trilhas de conhe-
cimento do CIEE Saber Virtual está sempre
com inscrições abertas e nada custam.

» Atenção ao currículo. Ele é a primeira im-
pressão que você causará à empresa con-
tratante. Por isso, prepare um documento
bem escrito, organizado e sem erros de
português ou digitação. Comece com da-
dos pessoais (nome, telefone, e.mail, idade
e curso). Siga com eventuais experiências
profissionais, incluindo estágios realizados
(nome da empresa, área, período de atua-
ção, principais atividades realizadas). Com-
plete com dados escolares (curso, semes-
tre, faculdade, cidade, etc.). Conclua com
atividades extracurriculares que deman-
dem habilidades valorizadas no mundo cor-
porativo (participação no grêmio ou centro
acadêmico, voluntariado, equipes esporti-
vas, artes, etc.). Importantíssimo: não minta
e não exagere, cuidado para utilizar no má-
ximo duas páginas. ×

INSERÇÃO PROFISSIONAL

Para driblar dificuldades
de conquistar uma vaga

CONSTRUINDO CARREIRAS

Além das competências técnicas

» Susanne Anjos
Andrade, 
coach, palestrante,
professora de cursos de
MBA e autora do livro O
poder da simplicidade no
mundo ágil.

Os recrutadores procuram candidatos
que sabem usar as soft skills para se
relacionar e expandir seus horizontes

profissionais. A chave para o sucesso na car-
reira está no desenvolvimento dessas habili-
dades não-técnicas, tais como: comunicação,
inteligência emocional, empatia, pró-ativi-
dade, entre outras.

“As pessoas precisam saber gerenciar os
desafios do trabalho, por exemplo, no modo
como lidam com colegas ou cliente, sabendo
direcioná-lo para a solução de problemas. De-
pender exclusivamente das habilidades técni-
cas é limitar o potencial de crescimento, já

que o mercado de trabalho exige cada vez
mais das pessoas. Por isso, aprimorar as habi-
lidades não técnicas é o grande diferencial pa-
ra se destacar em meio à concorrência, cada
vez mais acirrada. É um exercício diário, que
pode ser feito para diversas vertentes, dentro
e fora do trabalho, observando as pessoas que
já dominam suas soft skills pessoais.”×
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PONTO DE PARTIDA

Estágio depois dos 50 anos 

DIA DO ENGENHEIRO 
DE SANEAMENTO

Optar pela profissão de enge-
nheiro de saneamento é espe-

cializar-se em práticas e serviços vol-
tados para a melhoria do meio

ambiente e da saúde pública, contribuindo para o bem-
estar das populações. Atualmente, no setor privado e
no público, há carência de profissionais qualificados para

a área.
» Curso: bacharelado, somente na modalidade presencial

e duração de 5 anos, em média.
» Áreas de atuação: diagnóstico, elaboração e coorde-

nação de projetos de saneamento básico e de obras sa-
nitárias e de resíduos urbanos e industriais, etc.

» Atividades: projeto e gerenciamento da operação dos
sistemas de obtenção e distribuição de água; coleta

e tratamento de esgoto e resíduos; diagnóstico,
avaliação e prevenção da poluição do ar, do

solo ou da água, entre outros. 
» Perfil profissional: atuando especial-

mente em campo, em contato direto
com trabalhadores da construção civil,
deve exercer liderança nos canteiros
de obras se manter em constante
atualização sobre métodos e sistemas,
que estão em momento de grandes
transformações.×

Acreditando que nunca é tarde para
aprender e realizar sonhos, Cláudia
Trivelatto Battiston – esposa, mãe de

duas filhas e avó de dois netos – voltou à es-
cola aos 54 anos, em 2012. Frequentou classes
de jovens e adultos para concluir o ensino mé-
dio, e fez o curso técnico em administração,
ocasião em que ingressou como estagiária na
São Paulo Previdência (SPPrev), órgão público
estadual que cuida da aposentadoria de ser-
vidores. Sete meses depois, foi efetivada. “O
estágio me trouxe um novo mundo, me re-
novou como pessoa”, diz Cláudia, que atua
como assistente previdenciária na presidência
da SPPrev. Ela acredita que a dedicação con-

tribuiu para a permanência no órgão público.
Foi trabalhando que ganhou força para vencer
dois cânceres: o primeiro no final de 2013,
logo depois de ter sido contratada e entrado
na faculdade; o outro, no início do ano pas-
sado. “Nunca faltei ao trabalho, mesmo fa-
zendo quimioterapia.” Cláudia graduou-se em
direito em 2018. Entre outras atividades, su-
pervisiona dois estagiários. “Tento passar para
eles as minhas experiências de estágio e
orientá-los. Estão numa fase de transição,
saindo do videogame para assumir res-
ponsabilidades aqui; tenho muita
paciência, sou meio mãezona de-
les”, brinca. ×

COMEMORAÇÃO

DIA DO ENGENHEIRO 
FLORESTAL

Área do campo
das ciências

exatas, a enge-
nharia florestal

estuda a dinâmica das florestas e
dos seus ecossistemas. É uma
profissão bem atual e em alta, em
face da atenção mundial à preser-
vação dos recursos naturais. En-
globa gestão e estatística, manejo,
preservação, ciência e tecnologia.
» Curso: bacharelado, somente na modali-

dade de ensino presencial e duração de 5 anos,
em média. 

» Áreas de atuação: genética, fitossanidade, inventário e
manejo florestal, identificação botânica, restauração
de ambientes degradados, entre outros

» Atividades: as técnicas, relacionadas direta-
mente a plantios florestais; as científicas, em
especial genética; paisagismo de áreas urba-
nas; botânica, etc.

» Perfil profissional: como a maior parte do
tempo transcorre em campo, o profissional
deve apreciar a convivência com a natureza e
a vida em regiões interioranas, que são as áreas
de demanda para o trabalho dele. 

Duas profissões de forte impacto social

JULHO

12
SEXTA-FEIRA

JULHO

13
SÁBADO
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*Total em 03/07/2019,
podendo haver pequena
variação diária para mais

ou menos.

6.926*
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

Vagas CIEE para estágio

ESTÁGIO PARA PCDs

» Empresa em Mogi das Cruzes/SP oferece
vaga de estágio para pessoas com deficiên-
cia, cursando ensino superior em adminis-
tração, direito e comunicação social, do 1º
ao 10º sem. Área: de acordo com o curso.
Horário: a combinar, segunda a sexta-feira.
Bolsa-auxílio: R$ 998. Benefícios: vale-
transporte. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br, informando no
Assunto: Vaga: 02942922

» Órgão público em São Paulo/SP (bairro
Bela Vista) oferece vaga de estágio para
pessoas com deficiência, cursando ensino
médio. Área: de acordo com o curso. Ho-
rário: a combinar, segunda a sexta-feira.
Bolsa-auxílio: R$ 953,99. Benefícios: vale-
refeição, vale- transporte. Enviar CV e
laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br – in-
formando no Assunto: CV e LAUDO
VAGA CÂMARA

» Empresa em várias localidades oferece
10 (dez) vagas de estágio para pessoas com
deficiência, cursando ensino superior. Área:
de acordo com o curso. Horário: a combi-

nar, segunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$
1.500,00.  Benefícios: vale-transporte, as-
sistência médica, seguro de vida. Enviar CV
e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br – in-
formando no assunto: Vaga SPDM Barueri.

» Empresa em São Paulo/SP (bairro Bela
Vista) oferece 3 (três) vagas de estágio para
pessoas com deficiência, cursando adminis-
tração e biblioteconomia. Área: administra-
tiva. Horário: 8h a 14h, segunda a sexta-
feira. Bolsa-auxílio: R$ 953,99. Benefícios:
vale-refeição, vale-transporte. Enviar CV e
laudo para:  vagas.inclui@ciee.org.br, infor-
mando no Assunto: Código 02938338.

» Empresa em São Paulo/SP (bairro Barra
Funda) oferece vaga de estágio para pes-
soas com deficiência, cursando psicologia
ou pedagogia/ 2º a 7º sem. Área: adminis-
trativa. Horário: 8h a 14h; ou 12h a 18h,
segunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$
733,20. Benefícios: vale-transporte, vale-
refeição (R$ 29,45/dia). Enviar CV e laudo
para: vagas.inclui@ciee.org.br, infor-
mando no Assunto: Vaga: 02943010.×

» Curso: Administração/ 3º ao 7º sem. Área:
comercial. Horário: 9h às 16h. Bolsa-auxílio:
R$ 1.100. Benefícios: auxílio-transporte. Re-
quisitos: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Pinheiros). Contato (11) no 3003-2433, in-
formar o código 2996180

» Curso: Comércio exterior/ 2º ao 6º sem.
Área: logística. Horário: 14h às 18h. Bolsa-au-
xílio: R$ 728. Benefícios: auxílio-transporte.
Requisitos: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Mirandópolis). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 2921072

» Curso: Administração/ 1º ao 4º sem. Área:
administrativa. Horário: 9h às 16h. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.632. Benefícios: auxílio-transporte,
vale-refeição, possibilidade de prorrogação.
Requisitos: 18 a 22 anos; sexo masculino. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Vila Olímpia). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
2959505

» Curso: Design/ 1º ao 3º sem. Área: criação.
Horário: 12h às 18h. Bolsa-auxílio: R$ 700,00.
Benefícios: auxílio-transporte, auxílio- alimen-
tação. Requisitos: maior de 18 anos, fotoshop.
Local: São Paulo/SP (bairro Saúde). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 2951265

» Curso: Direito/7º ao 9º sem. Área: adminis-
trativa. Horário: 13h às 18h. Bolsa-auxílio: 
R$ 1.220,76. Benefícios: auxílio-transporte,
possibilidade de prorrogação. Requisitos: car-
teirinha da O.A.B. Local: São Paulo/SP (bairro
Centro). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 2980033

» Curso: Comunicação social, marketing/ 2º
ao 4º sem. Área: marketing/comunicação. Ho-
rário: 11h às 18h (1 h de intervalo). Bolsa-auxí-
lio: R$ 954. Benefícios: auxílio-transporte,
vale-refeição. Requisitos: não há. Local: São
Paulo/SP (bairro Brás). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 2979850.×

IMPORTANTE

TODOS OS
SERVIÇOS CIEE

SÃO
GRATUITOS

PARA OS
ESTUDANTES

CADASTRADOS



9 » ESPAÇO ESTÁGIO Jovem CIEE nº 28/Junho 2019

Especialistas gostam de
citar a regra de ouro
que bem resume o

conceito para administrar as
finanças pessoais: não
importa quanto você ganha,
mas como você gasta. Existe
um passo a passo que ajuda a
evitar ou a quitar dívidas.
Resultado: mesmo
ganhando a mesma
remuneração, você terá
sobras para investir, poupar
e até comprar alguns
objetos de desejo (atenção,
mas sempre planejando).

» Descontrole no começo, aperto no fim.
O mês começa. Você, que estava há dias
no vermelho, respira aliviado porque a
conta voltou ao azul. Aí que mora o perigo,
se você empolgar e recomeçar a gastar
com baladas, shopping, etc., como se a
bolsa-auxílio não fosse acabar. Resultado:
a conta vira de novo para o vermelho e
você fica estressado até o próximo paga-
mento. Notou que muita gente vive nesse
círculo vicioso?

» Parcelar, buraco difícil de sair. Dividir o
pagamento das compras parece uma boa
saída para aliviar o orçamento. Mas, cui-
dado: se a soma das parcelas e dos boletos
passar de 20% da bolsa-auxílio, acenda o
sinal amarelo, pois poderá faltar dinheiro
para os gastos do dia a dia e você ficará
pra lá de apertado! Qualquer imprevisto,
você vai entrar nos juros estratosféricos
do cheque especial ou do cartão de cré-
dito. Portanto, pense muito bem antes de
contratar uma nova prestação, se já ultra-
passou o limite dos 20%. 

» Fuja do cheque especial. Só para dar uma
ideia aproximada, vale uma continha. Se
em janeiro você estiver com R$ 1.000 ne-
gativos e for rolando a dívida,  em dezem-
bro você estará com um débito de R$
3.000. Vamos combinar que essa dife-

rença de R$ 2.000 seriam mais bem gasta
com você do que com o banco.  A saída?
Corra à agência e renegocie a dívida com
seu gerente de conta. O mesmo vale para
débitos no cartão de crédito, que tem juros
ainda mais salgados.

» Acertando as pontas. Parabéns, você se
organizou, renegociou os débitos, evitou
novas compras parceladas. Portanto, deve
ter uma sobrinha da bolsa-auxílio. É hora
de tirar da frente aquelas pendências que
você deixou acumular por falta de grana.
Exemplos: pagar o tratamento dentário
e/ou o empréstimo que tomou do amigo,
com a promessa de quitar em dois meses
e lá se vai bem mais de um ano. 

» Cuidando do futuro. A remuneração do
estágio também pode ter a função de aju-
dar a garantir uma aposentadoria digna lá
na frente. Ainda mais agora, com a Previ-
dência Social em crise e uma reforma
ainda não definida. A dica é começar cedo.
Escolha um bom plano e não se preocupe
com o valor da poupança, pode ser de 1%
ou 2% da renda mensal no início. O depó-
sito renderá juros sobre juros mensal-
mente, podendo ser aumentado conforme
sua disponibilidade. Faça uma simulação
em programas disponíveis na internet para
ver qual será o valor final. ×

Faça a bolsa-auxílio render 

O CIEE oferece cursos e palestras gratuitas para ensinar a administrar 
as finanças pessoais. Acompanhe em www.ciee.org.br

FINANÇAS PESSOAIS



OCIEE acaba de lançar o Arco Agro-
negócio, destinado à formação so-
cioprofissional de jovens de 14 a 24

anos, que estejam cursando ou tenham con-
cluído o ensino médio, e ainda para aqueles
que estão nos anos finais do ensino funda-
mental. Com isso, amplia o leque de oportu-
nidades de entrada no mercado de trabalho

e enriquece o leque de modalidades de ca-
pacitação prática e teórica oferecida pelo
programa Aprendiz Legal, que mantém em
parceria com a Fundação Roberto Martinho
e com as empresas que abrem as portas aos
jovens. Em resumo: a aprendizagem de qua-
lidade e de acordo com todos os requisitos
legais chega ao campo. 

NOVIDADE
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APRENDIZAGEM
CHEGA AO CAMPO

Com larga experiência na capacitação
de futuros profissionais para os setores de
indústria, serviços e finanças, o CIEE dá
mais um passo que, com certeza, contribui-
rá para a produtividade do agronegócio –
setor com significativo desempenho na
economia brasileira. Tanto os jovens contra-
tados quanto as empresas contratantes só
terão a ganhar com a melhor qualificação da
nova geração de trabalhadores e até de em-
preendedores. Afinal, como em todas as ou-
tras áreas, a tecnologia avança na atividade ru-

ral, com ganhos de produtividade e qualidade.
Entretanto, esse processo gera uma de-

manda por recursos humanos preparados
para os novos tempos, tanto nas competên-
cias técnicas quanto nas habilidades com-
portamentais (como respeito ao meio am-
biente, cuidados com a saúde, valorização
do aprendizado contínuo, etc.), E sairão na
frente as empresas que se anteciparem na
formação adequada de seu capital humano
e os jovens que investirem na aquisição de
conhecimento e prática profissional. 

Um projeto de ganha-ganha

Inicialmente o Programa Aprendiz Le-
gal/Agonegócio contará com quatro mo-
dalidades de capacitação (prática nas em-
presas e teórica ministrada pelo CIEE): tra-
balhador da cultura de cana-de-açúcar,
trabalhador volante da agricultura, opera-
dor de máquinas de beneficiamento agrí-
cola e magarefe. 

O que o jovem
poderá aprender
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APRENDIZAGEM
CHEGA AO CAMPO

No lançamento do Aprendiz Legal
Agronegócio, o secretário da
Agricultura do Estado de São Paulo,
Gustavo Junqueira (esq), destacou
a importância da qualificação dos
trabalhadores em toda a cadeia de
produção da agropecuária.
Humberto Casagrande,
superintendente geral do CIEE,
confessou um sonho: "que os
empresários enxerguem os jovens
aprendizes como um bom negócio
para as empresas, e não apenas
como uma cota”. 



TRABALHADOR DA CULTURA
DE CANA-DE-AÇÚCAR
» Planejamento de atividades de

apoio à cadeia produtiva da cana-
de-açúcar

» Preparo de sementes, mudas e
insumos, condicionando o solo
para o cultivo

» Atividades no armazenamento e
beneficiamento da colheita

» Organização das etapas do
processo de moagem, secagem e
classificação de subprodutos

» Manutenção de máquinas e
equipamentos agrícolas

TRABALHADOR VOLANTE DA
AGRICULTURA
» Colheitas em policultura
» Preparo de mudas e sementes
» Preparo do solo para plantio
» Atuação em culturas diversas:

semeando e plantando mudas,
forrando, adubando e fazendo
cobertura 

» Transplantes e enxertias

OPERADORES DE MÁQUINAS
DE BENEFICIAMENTO
AGRÍCOLA
» Operação, ajuste e preparação de

máquinas e outros implementos
agrícolas

» Manutenção em primeiro nível de
máquinas e implementos

» Colaboração na implementação
de medidas de segurança e no
planejamento do plantio

MAGAREFE (apenas para maiores
de 18 anos)
» Auxílio no controle de

temperatura e velocidade das
máquinas

» Preparo de carnes para
comercialização, com
identificação de tipos, marcação e
pesagem

» Realização de tratamentos
especiais de carne: salgando,
secando, prensando e adicionando
conservantes

» Acondicionamento de carnes em
embalagens individuais,
manualmente ou com auxílio de
máquinas a vácuo

» Capacitação para trabalhar em
conformidade com as normas e
procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene,
saúde e preservação ambiental. 
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Porque a
aprendizagem CIEE
em agronegócio é
boa para jovens
» Possibilita que tenha uma formação

socioprofissional, abrangendo capacitação
técnica, aquisição de habilidades
comportamentais valiosas para o trabalho
e para a vida

» Oferece dezenas de cursos online
gratuitos, com conteúdos atualizados que
beneficiarão o jovem aprendiz, sua família
e a comunidade em que vive

» Estimula a adoção de posturas cidadãs e
solidárias, como voluntariado e
aprendizado contínuo

» Tem parceria com empresas que
contratam jovens aprendizes, e se alinham
às exigências legais que envolvem a
formação profissional das novas gerações

» Mantém uma equipe de assistentes sociais
treinadas para atuar na solução de
problemas de adaptação que
eventualmente venham a ocorrer

» Todos os aprendizes têm contrato CLT,
com registro em carteira, salário e outros
benefícios

Para saber mais: www.ciee.org.br 
ou unidade do CIEE mais próxima

“O programa
dará início a
um círculo
virtuoso. Ao
menos 80%
da mão de
obra das
empresas da
agropecuária está
no campo. Queremos
capacitar os jovens para que eles
assumam futuramente essas
posições e pensem no setor como
uma carreira profissional”. ×
» Luiz Gustavo Coppola, 
superintendente de atendimento
do CIEE
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» Curso: Ensino médio/ 1º a 3º ano. Área: ad-
ministrativa. Horário: 14h a 18h. Salário: 
R$ 529,06. Benefícios: vale-transporte men-
sal. Requisitos: 14 a 18 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Cerqueira César). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 2997592

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 10h a 14h. Salário: 
R$ 469,13. Benefícios: vale-transporte
mensal. Requisitos: 18 a 22 anos, sexo mas-
culino. Local: São Paulo/SP (bairro Fregue-
sia do Ó). Contato: (11) 3003-2433, infor-
mar o código 2996053

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 9h a 13h. Salário: 
R$ 530,81. Benefícios: vale-transporte
mensal. Requisitos: 18 a 22 anos, sexo fe-
minino. Local: São Paulo/SP (bairro Bela
Vista). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 2957179

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 13h30 a 17h30. Salário:
R$ 509,09. Benefícios: vale-transporte men-
sal. Requisitos: 18 a 22 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Itaim Bibi). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 2932930.×

2.672*
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 03/07/2019, 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 Jardim Eu-
ropa) oferece vaga de aprendiz para pessoas
com deficiência, com ensino médio concluído
ou cursando. Área: administrativa. Horário:
8h a 12h, segunda a sexta-feira. Salário: R$
665. Benefícios: refeitório no local. Enviar
CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br,
informando no Assunto: Vaga: 02993171

» Empresa em Barueri (Grande São Paulo)

oferece 2 (duas) vagas de aprendiz para
pessoas com deficiência, com ensino mé-
dio concluído ou cursando. Área: adminis-
trativa. Horário: 7h a 13h ou 12h a 18h, se-
gunda a sexta-feira. Salário: R$ 651.
Benefícios: vale-transporte, vale-alimen-
tação, 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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