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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

Sempre com a preocupação de
contribuir para o
desenvolvimento integral dos
jovens brasileiros, o CIEE
também procura estimular a

prática de atividades físicas. Dentro desse
objetivo, apoia competições, como a
próxima Copa Intercolegial de Futsal, 
em parceria com a Rádio Jovem Pan. 
Os objetivos, além da qualidade física dos
estudantes? Incentivar a adoção de valores
indispensáveis para a construção de uma
carreira e da vida em sociedade, tais como
respeito aos companheiros de equipe e aos
líderes, disciplina, lealdade, valorização do
treinamento, etc.×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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JOGOS ESTUDANTIS

Perspectivas e benefícios

CIEE E JOVEM PAN 
UNIDOS NA COPINHA

De 31 de agosto até 11 de novembro,
mais de 150 equipes de futsal esta-
rão disputando a Copa Intercole-

gial CIEE Jovem Pan, defendendo suas es-
colas em jogos que ocorrerão sempre após
as 18h15. Serão, no máximo, 128 times
masculinos de 32 femininos, pertencentes
à categoria sub-16. A premiação, que inclui

participação nos programas Pânico e Es-
porte em Discussão da Pan, será específica
para as categorias feminina e masculina,
destacando as duplas de melhores artilhei-
ros, goleiros, atletas revelação, melhor tor-
cida, o Bom de Bola e a Boa de Bola. Os ti-
mes campeões e vices de cada categoria
receberão troféus e medalhas.

A competição de futsal é realizada há vá-
rios anos pela Rádio Jovem Pan e esta será
a edição que, pela primeira vez, contará
com patrocínio do CIEE. Várias razões fun-
damentaram a decisão de apoiar o evento:

» Tem tudo a ver com um dos públicos prin-
cipais do CIEE: os jovens estudantes.

» Estimula a prática de atividades físicas,
fundamental para o bom desenvolvi-
mento físico e mental de jovens e ado-
lescentes

» O esporte contribui para o desenvolvi-
mento de habilidades valiosas para o de-
sempenho escolar e a formação dos fu-
turos profissionais, ao ensinar ao jovem
a importância da disciplina, da lealdade,

da honestidade, do foco, da responsabi-
lidade com a equipe, da superação de
desafios e erros, do valor do treinamento
e da busca constante de aprimoramento.

» Para finalizar, há sempre a esperança de
que a Copa CIEE Jovem Pan revele novos
talentos para o esporte brasileiro, a
exemplo do que aconteceu em anos an-
teriores. Afinal, craques como Juninho
Paulista, Zé Elias, Dener, Jô, entre outros,
despontaram nas quadras da Copinha.×
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Para saber mais como será a competição 
e como sua escola pode se inscrever 
até 8 de agosto, basta acessar: 
https://copacieejovempan.com.br/

!?

Falta inglês técnico

Segundo o British Council, o baixo nú-
mero de proficientes em inglês é mais
uma fragilidade na competitividade

brasileira, visto que apenas 5% da população
estão aptos a se comunicar nesse idioma,
hoje utilizado globalmente no mundo dos
negócios. O problema tende a crescer
quando se trata de inglês técnico, específi-

co para cada área e que é pouco incluído no
ensino tradicional. Escolas voltadas para es-
se segmento apontam que esse segmento
é vantajoso para as empresas, pois possibi-
lita melhor entendimento de ferramentas
digitais e de manuais de uso equipamentos,
além de dispensar a contratação de tradu-
tores nas negociações. ×

VOCÊ SABIA?
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DESEMPENHO

Para recuperar o tempo perdido 

Curtiu as férias de julho? É
hora de pensar em
superar as deficiências no

aprendizado. Antes do reinício
das aulas, reserve um tempinho
para avaliar o primeiro semestre
e confira o que é possível fazer
para melhorar as notas. Acha
difícil? Não só é possível, como
fácil. Veja as dicas:
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Fonte: Adaptado de dicas de Carlos Mecchi, professor de português da plataforma Shap.

CANTINHO DO ENEM

»  ESTILO DE APRENDIZAGEM
Cada um tem uma forma de aprendizagem
mais produtiva. Para descobrir seu estilo,
responda às perguntas e adapte seus
hábitos para melhorar o rendimento:
• Prefiro estudar sozinho ou com alguém?
• Ler em voz alta é uma boa?
• A internet tem informações que me

interessam?
• Quando escrevo, gravo melhor o que

estudei?
• Estudar e ouvir música ao mesmo tempo é

prejudicial para mim?

»  REVEJA OS CONTEÚDOS
Transformar em hábito a revisão traz
compensações. Sugestão válida para o final
das férias e os fins de semana, porque: 
• Garante a fixação das matérias
• Evita que passar, no futuro, longas horas e

noites a estudar
• Estudar longos períodos às vésperas das

provas rende menos do que a revisão.

»  RECORRA A QUEM SABE MAIS
A troca de ideias entre pessoas com iguais
desafios de aprendizagem é uma boa.
Portanto:
• Esclareça dúvidas com professores e

colegas
• Estude em grupo, com quem tem mais

facilidade em determinadas matérias.

»  TENHA PRAZER EM ESTUDAR
Aprender é crescer, portanto:
• Sinta prazer e não veja o estudo como

obrigação
• Faça do aprendizado uma ferramenta para

o autodesenvolvimento

»  APRENDA E ... DIVIRTA-SE
Estudar seis, sete horas sem pausa cansa e
reduz a concentração. Por isso:
• Estudar, ter bons resultados, namorar ou

ficar, confraternizar têm seu tempo certo. 
• Saiba planejar para aproveitar a juventude.

Você sempre terá muito a comemorar.×

5 dicas para a prova de ciências humanas

Neste ano, professores e especialistas
estão muito cautelosos ao elabora-
rem previsões de temas para o

Enem, em razão da mudança que estão ocor-
rendo na área de educação com a mudança
de governo. Assim, para pontuar bem nas 45
questões de geografia, história, filosofia e so-
ciologia, continua valendo acompanhar o no-
ticiário nacional e internacional sobre casos
de repercussão. Entretanto, entre os analis-
tas há em quem aposte que as questões de-
verão abordar mais os aspectos técnicos das
matérias, com relevância, por exemplo, para
a história do Brasil, a relação meio ambiente-
economia. Abaixo, uma listinha sugerida com
alguns pontos que ajudarão a compor as res-
postas da prova, que será realizada no dia 3
de novembro, sejam quais forem  os critérios: 

»  as transformações dos espaços
geográficos como produto das relações
socioeconômicas e culturais; 

»  a produção e o papel histórico das
instituições sociais, políticas e
econômicas, associando-as aos diferentes
grupos, conflitos e movimentos sociais; 

»  as transformações técnicas e
tecnológicas e seu impacto nos
processos de produção, na vida social e
na geração do conhecimento;

»  a aplicação dos conhecimentos históricos
para compreender e valorizar os
fundamentos da cidadania e da
democracia; 

»  a interação da sociedade e da natureza,
em diferentes contextos históricos e
geográficos.×

Fonte: UOL Educação 
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DICAS DE PORTUGUÊS 

JEITO CERTO 
DE FALAR E
ESCREVER (III)

 Adevogado
 Para designar o profissional habilitado a

prestar assistência Jurídica, a palavra
certa é advogado.
Exemplo: João terminou o curso de
direito; agora é advogado.

 Cocrete
O bolinho cremoso recheado de carne fica

mais gostoso quando é chamado pela
palavra certa, que é croquete.
Exemplo: Você prefere croquete de carne
de vaca ou de frango?

 Esprito
O termo certo para designar a parte

imaterial do ser humano é espírito.
Exemplo: O professor de filosofia escolheu
o conceito de espírito como tema da aula.

 Gratuíto
 Esqueça o acento no i, quando falar ou

escrever. O certo é gratuito (para falar a
sílaba tônica é o u, ou seja, gratu(ú)ito).
Exemplo: Oba! Hoje o ingresso para o
show do rapper é gratuito, avisou Vanessa.

 Inxingar
 Pronúncia errada comum entre

descendentes de imigrantes; a palavra
certa para indicar agressão e ofensa
verbal é xingar.
Exemplo: O diretor suspendeu Carlos e
Luís, depois de um xingar o outro com
palavras de baixo calão, numa briga do
pátio da escola.

 Iorgute
A palavra certa para o produto lácteo à

base de coalhada é iogurte.
Exemplo: Não se esqueça de trazer quatro
potes de iogurte quando for ao
supermercado, pediu a empregada à dona
Maria.

 Largata
 Epa! O erre está no lugar errado; o

certo é lagarta (o mesmo vale para
lagartixa).

Exemplo: Quase todas as garotas têm
medo de lagartas. É bobagem, pois
algumas até viram borboletas.

 Molúsculo
 Esse não aparece em lugar nenhum da

natureza. A palavra certa para designar
aqueles seres de corpo mole (lesma,
ostras, polvos, caramujos, etc.) é
molusco. 
Exemplo: O avô gosta muito de alguns
moluscos, como polvos, ostras e lulas. 

 Pertubar
 Para indicar coisas que incomodam, falta

um erre. O correto é perturbar. 
Exemplo: Válter chegou cansado da
viagem e colocou o aviso “não perturbar”
no lado de fora da porta do quarto do
hotel.

 Pírula
 Esqueça o erre. A palavra certa para

indicar comprimidos e drágeas é pílula.
Exemplo: A criança nem reclamou, pois
a pílula do remédio tem gosto de
morango.  

 Pobrema
 Todo mundo sabe o que é, mas para

acertar escreva e fale certo: problema.
Exemplo: Para não ter problema na
avaliação da redação, use a grafia correta
das palavras.

 Mindingo
 A palavra certa para designar quem vive

da caridade alheia é mendigo.
Exemplo: Um mendigo bateu à porta,
mas Joana não deu nem um prato de
comida. 

 Rúbrica
O acento está demais. Para indicar

assinatura abreviada ou pequena
anotação, o correto é rubrica.
Exemplo: Para firmar o contrato de
estágio, o estudante deve colocar sua
rubrica em todas as páginas. ×

Nesta terceira coluna da
série, a Jovem CIEE
alinha mais daquelas

palavrinhas que muita gente
fala e escreve errado. Mas é
bom prestar atenção quando se
escreve uma redação, um
relatório, uma apresentação e
até mesmo uma mensagem de
email ou WhatsApp. Quanta
vezes você já viu alguém
criticar ou ridicularizar falhas
desse tipo? E mais: é um deslize
que pega mal nas avaliações de
processos seletivos ou de
desempenho profissional, além
de comprometer a boa
comunicação. Portanto, toda
atenção é pouco. Na dúvida,
consultar o dicionário.

UM APP QUE 
DIVERTE E
ENSINA!

BAIXE AGORA
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» Respeito às diferenças. O intercambista
viverá uma cultura muito nova, incluindo a
comunicação em outro idioma e a
convivência com pessoas de todas as
partes do mundo – cada uma com sua
história, religião, costume e valores. A
aceitação e o respeito às diferenças,
inclusive culturais, é quesito valorizado no
mercado de trabalho.

» Flexibilidade. Adaptar-se a novos
ambientes, sistemas de ensino e grupos
sociais contribui para tornar o jovem mais
aberto a mudanças e inovações; para
ensiná-lo a aprender com as diferenças;
para desenvolver a resiliência ao enfrentar
as próprias decepções e erros. Um
diferencial e tanto para integrar as
futuras equipes profissionais.

» Proatividade. Num país estranho, o jovem
dependerá muito de si mesmo para
superar uma série de obstáculos:
comunicar-se num novo idioma, criar
novas amizades, integrar-se ao meio
universitário. Há vários caminhos, como
inscrever-se num grupo esportivo ou
cultural da universidade; candidatar-se a
uma república; participar ativamente das
aulas; etc. Um fator importante para a
construção da futura carreira.

» Protagonismo. O intercambista terá de
cuidar da própria vida, cumprindo rotinas
às quais provavelmente não está
acostumado: cuidar das suas finanças,
cozinhar as próprias refeições, gerenciar
horários, encarregar-se da limpeza
doméstica, fazer as compras da casa; e por
aí afora. O ganho? Independência no
planejar, no organizar e no agir, requisitos
desejáveis, por exemplo,
para os líderes.

» Perfil valorizado. Somando adaptabilidade,
flexibilidade, proatividade e protagonismo,
o resultado será aumento da autoestima e
da autoconfiança. E que impulso melhor
para carreira do que um profissional
seguro de si, capaz de enfrentar desafios
e apto a continuar a crescer? ×

INTERCÂMBIO

Ganhos com vivência num país estranho

“O estágio qualifica para o mundo profissional, 
apresenta os valores básicos para o trabalho, habilita 
para suas competências.  O estágio nada mais é do que
estudar na prática.”
» Theunis Marinho, presidente do Conselho Deliberativo da Associação
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) e conselheiro do CIEE.

» Veja entrevista completa em Revista do CIEE |Empresas nº 6, disponível  
no Portal CIEE a partir da primeira quinzena de setembro.

Ao partir para estudar
no exterior, o jovem
terá estímulos para

desenvolver várias
habilidades pessoais, que
complementarão a
aquisição de competências
técnicas e educacionais,
enriquecendo ainda mais o
currículo. E elas vão muito
além do sempre citado
networking, que terá papel
importante na futura
carreira. Confira. 

FRASE
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APRENDER COM FILMES

Olhares sobre a tecnologia

Houve um tempo, não muito distante,
em que robôs e inteligência artificial
faziam parte dos filmes de ficção

científica, que despertavam sorrisos incrédu-
los dos mais velhos e incendiavam a imagina-
ção de adolescentes. Hoje, muitos daqueles
recursos deixaram o campo da fantasia, en-
traram no dia a dia das pessoas e se transfor-
maram em produtos e serviços. Por isso, é
oportuno assistir alguns filmes para entender
melhor a tecnologia e suas implicações. Aí
vão duas sugestões: 

PROCESSOS SELETIVOS

Interessado em estagiar
num órgão público?
Analise os processos

seletivos abertos no CIEE,
que tem parceria com
centenas de instituições
federais, estaduais e
municipais, além de
entidades de classe.
Confira exemplos dos
processos seletivos
abertos:

» Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo: vagas para estudantes do ensino
médio e do curso superior de direito.
Processo contínuo

» Conselho Regional de Contabilidade
(CRC) do Estado de São Paulo:
oportunidades para estudantes do
ensino médio regular e dos cursos
superiores de ciências contábeis,
comunicação social/jornalismo, direito,
análise de sistemas, análise e
desenvolvimento de sistemas; ciência da

computação; engenharia da
computação e sistemas de informação.
Inscrições até 31/7/19

» Prefeitura de São José dos Campos:
vagas para alunos de cursos superiores de
administração, biologia, ciências
contábeis, direito, engenharia ambiental,
engenharia civil, jornalismo, pedagogia,
serviço social. Inscrições até 4/8/19×

Aproveite as ofertas

» ESTRELAS ALÉM DO TEMPO
Ambientado nas salas da Nasa durante a
Guerra Fria, é lição de resiliência e
determinação. Narra como uma física, uma
cientista espacial e uma matemática
enfrentaram preconceitos machistas e
racistas para se tornarem uma das peças-
chave na corrida espacial. (2017) ×

» JOGADOR Nº 1
Baseada no livro de Ernest Cline, a
história se passa em 2044 e tem como
protagonista Wade Watts (Tye Sheridan),
jogador de um game de realidade virtual.
Temas como trabalho em equipe,
estratégia e tecnologia norteiam a
narrativa, atraente para quem se
interessa por videogames e programação
(2018, direção de Steven Spielberg) 

» Informações, inscrições e consultas sobre mais ofertas: www.ciee.org.br.



Oestagiário enfrenta o desafio de con-
ciliar a dupla jornada estudo-trabalho
com a vida familiar e social. Muitas

vezes, o acúmulo de atividades cria o impasse:
como equilibrar as demandas de todos esses
lados? É um problema complicado, mas pos-
sível de chegar a uma solução satisfatória.
Aqui, como em outras situações, a saída é ad-
mitir o problema, analisar as opções e montar
um planejamento viável de vida, conforme um
roteiro. Exemplo: 

1.Definir o que se quer atingir no campo
escolar, no profissional e no pessoal.

2.Listar as rotinas diárias e analisar a
agenda de compromissos para avaliar se,

de fato, o tempo está sendo bem utilizado.

3.Separar as atividades diárias em três
grupos, a partir das respostas às

seguintes perguntas :
• Quais atividades posso transferir para

outras pessoas?
• Quais são meus ladrões de tempo, isto é,

ações inúteis, que posso eliminar?
• O que apenas eu posso realizar? 

4.Finalizar organizando uma agenda de
acordo com a importância de cada

compromisso, deixando bem clara a 
escala de prioridade.
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Equilibrar dever e prazer

COMPORTAMENTO

» Descobrir onde mora o perigo.
Por exemplo, a tecnologia facilita muito a
nossa rotina. Mas, em contrapartida,
pressiona para que estejamos disponíveis
o tempo todo, inclusive para atender
demandas sem importância. Solução:
ficar um período off line. 

» Aprender a relaxar.
É preciso encaixar nas 24 horas do dia e
nos sete dias da semana espaço para
atender às necessidades físicas
(alimentação, higiene, sono, exercício
físico), culturais (leitura, espetáculos) e
socioemocionais (encontro com amigos,
reuniões familiares, namoro)

» Devagar se vai ao longe. 
Não adianta querer mudar o 
estilo de vida de um dia para o outro. 
O melhor é avançar aos poucos,
adotando gradativamente as 
novas rotinas. ×

Fonte: Adaptado de artigo de Vivian Wolff, coach de vida e carreira.

Dicas para aproveitar o dia 
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*Total em 20/07/2019,
podendo haver pequena
variação diária para mais

ou menos.

5.006*
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 várias localidades oferece 10
(dez) vagas de estágio para pessoas com defi-
ciência, cursando ensino superior. Área: de
acordo com o curso. Horário: a combinar, se-
gunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$ 1.500.
Benefícios: vale transporte, assistência médica,
seguro de vida. Enviar CV e laudo para: vagas.in-
clui@ciee.org.br informando no Assunto: Vaga
SPDM Barueri

» 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. Horário: a combinar,
segunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$ 953,99.
Área: administrativa. Benefícios: vale refeição,
vale transporte. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br informando no As-
sunto: Vaga Câmara

» Empresa em São Paulo/SP (bairro Barra
Funda) oferece vaga de estágio para pessoas
com deficiência, cursando psicologia ou pe-
dagogia/ 2º ao 7º sem. Área: administrativa.
Horário: 08h 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
informando no Assunto: Vaga 02943010

» Empresa em São Paulo/SP (bairro Bela
Vista) oferece vaga de estágio para pessoas
com deficiência, cursando biblioteconomia/
a partir do 1º sem. Área: biblioteca. Horário:
12h a 18h, segunda a sexta-feira. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.430,98. Benefícios: vale-refeição,
vale-transporte. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br informando no
Assunto: Vaga 02938338

» Empresa em São Paulo/SP (Zona Leste,
Avenida Aricanduva) oferece vaga de es-
tágio para pessoas com deficiência, cur-
sando ensino médio. Área: administrativa.
Horário: 8h a 14h; ou 12h a 18h, segunda a
sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$ 520,80. Be-
nefícios: vale-transporte, vale-refeição
(R$ 29,45/dia). Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br informando no
Assunto: Vaga: 02943070

» Processo para vagas de estágio na Pre-
feitura de São Paulo/SP, cursando ensino
médio e superior/ 2º a penúltimo semestre.
Bolsa-auxílio: R$ 690,12. Benefícios: vale-
transporte (R$176/mês). Provas: todas as
quartas  e sextas-feiras às 11h45. Endereço:
Rua Tabapuã, 469, térreo. Procurar por
Carlos ou Ingrid×

» Curso: Marketing/ 6º a 7º sem. Área: mar-
keting. Horário: 8h a 15h (1 h de intervalo).
Bolsa-auxílio: R$ 1.800. Benefícios: auxílio-
transporte, vale-refeição. Requisitos: adobe,
illustrator, fotoshop. Local: São Paulo/SP
(bairro Parque Industrial Tomas Edson). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
2976538

» Curso: Técnico em elétrica eletrônica/2º
ao 4º sem. Área: elétrica. Horário: 8h a
14h. Bolsa-auxílio: R$ 791. Benefícios: auxí-
lio-transporte. Requisitos: não há. Local: São
Paulo/SP (bairro Santa Cecília). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 2941230.

» Curso: Gastronomia/ 2º a 5º sem. Área:
gastronomia. Horário: 16 a 22h. Bolsa-auxí-
lio: R$ 900. Benefícios: auxílio-transporte.
Requisitos: não há. Local: São Paulo/SP

(bairro Cerqueira César). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 3010543

» Curso: Comunicação social, publicidade e
propaganda; relações públicas,  propaganda
e marketing/ 1º a 7º sem. Área: comunicação.
Horário: 10h a 17h (1 h de intervalo). Bolsa-
auxílio: R$ 1.000. Benefícios: auxílio-trans-
porte, possibilidade de prorrogação. Requi-
sitos: excel, word. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Nova Conceição). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03004241

» Curso: Odontologia/ 1º a 4º sem. Área:
odontologia/saúde. Horário: 6 h/dia (a com-
binar). Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefícios:
auxílio- transporte. Requisitos: não há. Local:
São Paulo/SP (bairro Consolação). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03001783×

IMPORTANTE

TODOS OS
SERVIÇOS CIEE

SÃO
GRATUITOS

PARA OS
ESTUDANTES

CADASTRADOS



CIEE ajuda o
aprendiz a buscar
oportunidades 

Ao término da aprendizagem e de
posse do certificado de conclusão,
os jovens que autorizam a divulga-

ção de seus dados passam automatica-
mente a integrar o Banco de Talentos, que
é disponibilizado para as empresas no Por-
tal do CIEE. Devidamente qualificados,
eles têm uma janela para a reinserção no
mundo do trabalho.×

Aos 18 anos, Vítor Ribeiro da Cruz sabe
valorizar as oportunidades que surgem
em seu caminho e desde cedo contou

com o apoio de entidades sociais para desen-
volver seu potencial. Morador de Paraisópolis,
uma das maiores comunidades da cidade de
São Paulo, aprendeu jogar capoeira e tocar vá-
rios instrumentos musicais de percussão, por
conta das aulas do Recanto Primavera, que
frequentou dos 7 aos 15 anos, no contraturno
escolar. Na sequência, foi para o Instituto Prof,
onde conheceu as Oficinas de Criatividade do
CIEE. “Achei muito útil, aprendi a montar um

currículo, participei de dinâmicas para treinar
raciocínio rápido e lógico, e trabalhei como ser
diferente, sair das respostas padrão”, conta.
Hoje, Vitor é aprendiz na multinacional Colga-
te-Palmolive, parceira do CIEE. “A maior sa-
tisfação que tenho é ajudar a minha mãe; sei
que a partir do trabalho, muitas portas se abri-
rão e poderei mudar o meu destino”, conclui.
O próximo passo é ingressar na faculdade, mas
precisa decidir entre educação física e artes
visuais. Pela determinação e vontade de ven-
cer demonstradas, qualquer escolha que fizer
certamente será bem sucedida. 

PONTO DE PARTIDA

VOCÊ SABIA?
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APRENDIZ EM MULTINACIONAL “O custo da condução pesa
muito no bolso dos jovens de
famílias menos favorecidas
financeiramente” diz João
Francisco Paes, gerente de
serviços do Castelinho Centro
Comunitário, localizado em
Cidade Ademar, zona sul da
cidade. Por isso, o CIEE ao
levar as oficinas até os bairros,
ajuda muito na qualificação e
traz esperança. “A gente vê
mudança na mentalidade e
ressignificação do olhar
daqueles que participaram dos
encontros.”

Mais informações sobre o programa Aprendiz Legal em www.ciee.org.br

Oficinas de Criatividade são um projeto social
itinerante do CIEE, que desde a criação, há dois anos,
atendeu a 18 mil jovens em diversas cidades, alguns
dos quais foram encaminhados para programas de
aprendizagem em empresas. ×

FRASE



HOMENAGEM
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Atuar como jovem aprendiz significa ad-
quirir conhecimentos sobre uma pro-
fissão, ganhar experiência e se qualifi-

car para o mercado de trabalho. Mas, antes de
se candidatar a uma vaga, um passo é impor-
tante, além de preparar um currículo: obter a
Carteira de Trabalho (CTPS). Esse é o docu-
mento obrigatório para o registro do apren-
diz, nele constando informações, como data
da admissão e de desligamento da empresa;
salário; registro das férias, entre outras. Veja
o que é necessário para ter a sua.

DIA DO POLICIAL RODOVIÁRIO
A carreira é de âmbito federal, com ingres-
so por concurso público. É o profissional
responsável pela segurança nas rodovias,
orientando e multando infratores.
» Formação: Curso de 760 horas  na

Academia Nacional da Polícia Rodoviária
Federal, em Florianópolis/SC, após
aprovado em concurso.

» Requisitos: Ensino superior completo,
em qualquer área de formação; 18 a 65
anos de idade; carteira de habilitação
categoria B ou superior.

» Área de atuação: Patrulhamento
ostensivo das rodovias federais;
fiscalização e inspeção de trânsito e
transporte de bens e pessoas;
prevenção de acidentes; atendimento a
vítimas de acidentes e contenção de
atividades criminosas.

» Perfil profissional: Disposição para
auxiliar o próximo, equilíbrio para lidar
com situações de impacto emocional,
discernimento e autocontrole no
relacionamento com o público. 

DIA DO AGRICULTOR
O agricultor tem extrema relevância mun-
dial, pois faz parte da cadeia de produção
de alimentos. Uma das profissões mais an-
tigas, transformou-se numa atividade mo-
derna e inovadora, com ganhos de produ-
tividade.
» Formação: Depende da área de atuação.

Pode ir desde certificação em
programas de aprendizagem do
agronegócio, como o do CIEE, para
atividades iniciais, ou cursos
profissionalizantes até nível superior
para funções complexas.

» Áreas de atuação: Atividades ligadas a
cultivo da terra, trato das plantações, cui-
dado de animais, comercialização da pro-
dução: auxiliar agrícola, manejo do solo,
controle de pragas e agrotóxicos, opera-
ção de máquinas, agronomia e outras.

» Perfil profissional: Apreciar a vida no
campo; ter competências em gestão;
valorizar a preservação ambiental;
manter-se atualizado sobre legislação e
inovações do setor.×

Quem pode tirar a CTPS?
» Cidadãos com idade mínima de 14

anos
» Até os 18 anos, é necessária a

presença dos pais ou responsáveis
e apresentação da certidão de
nascimento original

Quais documentos são necessários? 
» Original e cópia da carteira de

identidade (RG)
» Número do CPF
» Comprovante de residência

recente
» 2 fotos 3×4
» Certidão de casamento original,

para pessoas casadas
» Certificado de reservistas para

pessoas do sexo masculino

Onde tirar? (*)
» Superintendência Regional do

Trabalho e Emprego (SRTE)
» Delegacia do Trabalho
» Posto de atendimento do

trabalhador
» As Feiras do Estudante – Expo’s

CIEE costumam contar com
estande onde podem ser emitida a
CTPS (foto). ×

(*locais mais comuns)

JULHO
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JULHO

28
DOMINGO

É SIMPLES TIRAR A CARTEIRA DE TRABALHO
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» Curso: Ensino médio concluído. Área: va-
rejo. Horário: 7h a 13h. Salário: R$ 998. Be-
nefícios: vale-transporte mensal, assistên-
cia médica. Requisitos: 18 a 22 anos, sexo
masculino. Local: São Paulo/SP (bairro Pa-
ri). Contato: (11) 3003-2433, informar o có-
digo 02989954

» Curso: Ensino médio concluído. Área: va-
rejo. Horário: 13h a 19h. Salário: R$ 998.
Benefícios: vale-transporte mensal, assis-
tência médica. Requisitos: 18 a 22 anos,
sexo masculino. Local: São Paulo/SP (bairro
Pari). Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 02989940

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

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 09 a 13h. Salário: R$
530,81. Benefícios: vale-transporte mensal,
assistência médica, assistência odontológi-
ca, cesta básica. Requisitos: 18 a 22 anos,
sexo feminino. Local: São Paulo/SP (bairro
Bela Vista). Contato: (11) 3003-2433, infor-
mar o código 02957179×

2.745*
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 20/07/2019, 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 Campinas/SP (bairro Dis-
trito Industrial) oferece 2 (duas) vagas de
aprendiz para pessoas com deficiência,
com ensino médio concluído ou cursando.
Área: administrativa. Horário: 08h a 14h,
segunda a sexta-feira. Salário: R$ 04,54/
hora. Benefícios: vale-transporte, seguro
de vida, vale- alimentação (R$ 19,89/dia),
passagem aérea para o aprendiz e um
acompanhante. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br informando no
Assunto: Vaga 02968355

» Empresa em São Paulo/SP (bairro Jardim
Europa) oferece vaga de aprendiz para pes-
soas com deficiência, com ensino médio
concluído ou cursando. Área: administra-
tiva. Horário: 14h a 18h, de segunda a sexta-
feira. Salário: R$ 593,13. Benefícios: refei-
tório no local. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br informando no As-
sunto: Vaga 02993171

» Empresa em Barueri/SP  oferece 2 (duas)
vagas de aprendiz para pessoas com defi-
ciência, com ensino médio concluído ou cur-
sando. Área: administrativa. Horário: 08h a
14h, segunda a sexta-feira. Salário: R$
04,54/h. Benefícios: vale- transporte, se-
guro de vida, vale alimentação (R$19,89/dia),
passagem aérea para o aprendiz e um acom-
panhante. Enviar CV e laudo para: vagas.in-
clui@ciee.org.br informando no Assunto:
Vaga 02968363

» Empresa em Barueri/SP oferece 2 (duas)
vagas de aprendiz para pessoas com defi-
ciência, com ensino médio concluído ou cur-
sando. Área: administrativa. Horário: 07h a
13h; ou 12h a 18h, segunda a sexta-feira. Sa-
lário: R$ 651. Benefícios: vale-transporte,
vale-alimentação, seguro de vida, convênio
com o Sesc. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br informando no As-
sunto: SPDM Barueri.×
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