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Esta edição lembra que já começou
a ser realizada a pesquisa com os
estagiários para a escolha dos
melhores programas de estágio do
país. É importante que os

estudantes, que estagiam em empresas
inscritas, respondam ao questionário que
servirá de base para a montagem do ranking
dos melhores programas, a ser elaborado pelo
instituto Ibope Inteligência. Esta edição
também traz uma série de dicas para quem vai
prestar o Enem, mostrando passo a passo o
que levar, os itens proibidos, os horários desde
a abertura dos portões até o encerramento
das provas do segundo dia. Siga as normas,
para não ser eliminado ou ter problemas
sérios. A revista JOVEM CIEE deseja sucesso
para quem vai participar do Enem!×

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

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:
JOVEM CIEE 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
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PREMIAÇÃO

Chegou o momento mais impor-
tante do processo de escolha do
11º Prêmio CIEE Melhores Pro-

gramas de Estágio. Até 13 de dezembro,
os estagiários das organizações inscritas
deverão responder à pesquisa sigilosa,
conduzida pelo instituto Ibope Inteli-
gência, para avaliar a qualidade de seus
respectivos programas de treinamento
prático. As respostas serão a base para
a elaboração desse ranking, que não apenas
homenageia as empresas que investem na for-
mação de futuros profissionais, mas também

é um diferencial no currículo dos jovens
contratados por elas.

Os 18 órgãos públicos, as 36 em-
presas privadas e mistas, e as seis enti-
dades do terceiro setor mais bem clas-
sificadas receberão seus troféus em
duas noites festivas no Teatro CIEE, em
São Paulo, marcadas para os dias 14 e
16 e abril do ano que vem. Também, se-
rão destacadas duas organizações pú-

blicas, uma do terceiro setor e cinco da ini-
ciativa privada com maior número de esta-
giários contratados.×

OCIEE lidera o ranking dos melhores sites
de recrutamento de candidatos para
vagas de estágio e aprendizagem, em todo

o país. Esse é o resultado da quarta pesquisa
Escolha PME 2019, realizada pelo jornal O Estado
de S.Paulo que ouviu 1.500 empresas de todas as
regiões. O primeiro lugar foi dividido com o
procurado e valorizado LinkedIn.×

Canais do CIEE oferecem
bom conteúdo e segurança

Suspeita de uso de robôs,
disparos de posts em mas-
sa, discursos de ódio e fa-

ke news: eis as principais causas
que levaram o WhatsApp a banir
– temporariamente ou para sem-
pre – cerca de 22 milhões de per-
fis, identificados entre as 1,5 bilhão
de contas ativas em todo o mundo.
Sem citar o Brasil, a empresa ga-
rante que mantém robôs inteligen-
tes para monitorar a rede e identifi-
car anomalias a partir da análise do com-
portamento dos usuários.×

Buscando se aproximar cada vez mais
do jovem, o CIEE opera uma ampla
rede de comunicação, praticamente

utilizando todas as mídias – desde os tradi-
cionais jornais até as modernas redes. Mas
sempre obedecendo a um princípio: oferecer
informações corretas, confiáveis, produzidas
e avalizadas por profissionais especializados.
E, claro, de interesse do universo jovem,

abordando temas voltados ao desenvolvimen-
to pessoal, profissional e estudantil. Para con-

ferir, acesse a biblioteca virtual, os canais oficiais
nas redes sociais, e principalmente, o Portal
CIEE (www.ciee.org.br).×

VOCÊ SABIA? 
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CIEE, 
o melhor em

recrutamento

ESTAGIÁRIOS SÃO OS ELEITORES 
DAS EMPRESAS VENCEDORAS SIGA O CALENDÁRIO

2019
» 5/9 a 16/10 ✓

Período de inscrições 
das organizações 

» 24/10 A 13/12  ✍
RESPOSTAS DOS
ESTAGIÁRIOS À PESQUISA

2020
» 14/4 e 16/4   ✌

Entrega dos prêmios no
Teatro CIEE

Quem abusa pode ser
expulso do WhatsApp



4 » ESPAÇO ESTUDANTE

CANTINHO DO ENEM

Chegou a hora! 
Faça os preparativos com calma
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Os dias 3 e 10 de novembro estão aí.
Com eles, também é a hora de en-
frentar as importantes provas do

Enem 2019, cujas notas podem ser o passa-
porte para a sonhada faculdade. Portanto,
vale relembrar as normas que vão valer para
este ano e que, se desrespeitadas, poderão
significar a exclusão do aluno.

Outra boa dica é preparar e verificar os
itens obrigatórios com antecedência para
evitar estresse, ansiedade e correrias de úl-
tima hora. Faça tudo para ficar o mais calmo
possível nos dias das provas.×

Mais informações: enem.inep.gov.br/nodia

Não chegue atrasado. Confira antes o
itinerário e saia de casa com bastante
folga de tempo, porque terá horário
espremido para fazer muita coisa antes
do início das provas.
12h00 • Abertura dos portões
13h00 • Fechamento dos portões
13h a 13h30 • Procedimentos de 

segurança na sala de prova
13h30 • Início das provas
19h00 • Término das provas no 

primeiro dia
18h30 • Término das provas no

segundo dia
*Horário de Brasília

✔ Caneta esferográfica: tinta preta e fabricada em material
transparente

✔ Documento de identificação: só valem os originais, oficiais e com
foto. Exemplos: cédula de identidade expedida pelas secretarias de
segurança, forças armadas, polícias militar e federal; passaporte;
carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação, entre outros

✘ Borracha
✘ Corretivo
✘ Chave com alarme
✘ Artigo de chapelaria
✘ Impressos e anotações
✘ Lápis
✘ Lapiseira
✘ Livros
✘ Régua
✘ Óculos escuros
✘ Caneta de material não

transparente

✘ Dispositivos eletrônicos
(wearable tech, calculadoras,
agendas eletrônicas,
telefones celulares,
smartphones, tablets, ipods,
gravadores, pen drive, mp3,
relógio, alarmes)

✘ Fones de ouvido ou qualquer
transmissor, gravador ou
receptor de dados, imagens,
vídeos e mensagens.

✘ Manuais

FIQUE ESPERTO!

» Antes de entrar na sala, o aluno receberá um envelope porta-
objetos para guardar todos os itens “proibidos”, que deverá ser
lacrado e colocado abaixo da carteira, com eletrônicos desligados

» Será eliminado quem deixar seu aparelho eletrônico ligado e este
emitir qualquer tipo de som durante as provas.

FIQUE ESPERTO!

» O cartão-resposta/folha de
redação terá seu nome, virá
encartado no caderno de questões
e será entregue a partir das 13h.

» Depois desse horário,é proibido ir
ao banheiro sozinho.

» Todos os lanches passarão 
por revista.

» Participantes com algum tipo de
deficiência terão atendimento
especial, desde que a condição
tenha sido informada na inscrição.

FIQUE ESPERTO!

» Nem tente apresentar cópias simples ou autenticadas,
documentos sem foto ou em formato digital

» Leve também os itens aconselháveis, embora não obrigatórios:
cartão de confirmação de inscrição e declaração de
comparecimento impressa (caso precise do documento)

» Leve água e algo gostoso e fácil de comer, como chocolate ou
outros petiscos. Isso vai ajudar a combater a queda na glicemia,
que pode acontecer no meio da prova, aumentando o
desconforto e prejudicando a concentração.

LEVE OS ITENS OBRIGATÓRIOS

CUIDADO COM ITENS PROIBIDOS 

OLHO NO RELÓGIO!
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EDUCAÇÃO
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Como controlar a ansiedade

SAÚDE

Jovem CIEE nº 35/Outubro 2019

Melhores universidades:
Brasil sobe no ranking

Onúmero de ingressantes nos
cursos presenciais de
graduação em 2018 totalizou

2,07 milhões – o menor dos últimos
sete anos. Numa outra vertente, de
cada dez calouros da graduação,
quatro optaram pelo ensino à
distância. O que contribui para a
triplicação de alunos nessa
modalidade, que saltou de 431,5 mil
ingressantes, em 2011, para 1,37
milhão no ano passado. Os dados são
do Censo de Educação Superior,
divulgado no final de setembro.×

EaD em 
números (I)

TEST

TEST

OBrasil ganhou posições e
conquistou a marca de sétimo
país do mundo com maior

número de universidades no prestigiado
ranking do Times Higher Education, com
46 instituições classificadas (contra 35 de
2018). A USP ficou com a melhor
classificação entre as nacionais e também
da América Latina, incluída entre o 251º e
300º lugares (a partir da 200ª colocada,
as escolas são divididas em faixas), com a
vantagem de ser a mais bem classificada
da América Latina. Sem surpresa, as
britânicas Oxford e Cambridge, ao lado
das americanas California Institute of
Technology, Stanford e Massachusetts
Institute of Technology (MIT) são 
as top five, entre as 1.396 instituições 
superiores de 92 países.×

AS NOVE MELHORES 
DO BRASIL

1º Universidade de São Paulo
2º Universidade Estadual de

Campinas
3º Universidade Federal de

Minas Gerais
4º Universidade Federal do

Rio Grande do Sul
5º Universidade Federal de

Santa Catarina
6º Universidade Federal de

São Paulo
7º Pontifícia Universidade

Católica do Rio de Janeiro
8º Universidade de Brasília
9º Universidade Federal de

Pelotas

» Distração faz bem. Dois ou três dias
antes da prova, faça alguma atividade de
lazer, esporte ou que seja prazerosa.
Ajuda a distensionar.

» Use a respiração. Dois ou três exercícios
respiratórios – como inspirar

pelo nariz e soltar o ar
vagarosamente pela

boca – ajudam a se

acalmar. Para quem gosta, exercícios de
meditação também são indicados.

» Comece pelo mais fácil. Depois vá para
as questões mais difíceis, pois começar
pelo que se sabe ajuda a ficar mais calmo.
Além disso, não adianta perder meia hora
com o que não se sabe.

» Alimentação leve e saudável. Refeições
muito pesadas ou consumo de álcool na
véspera e no dia da prova podem
provocar sonolência. Para garantir, evite
comer fora; prefira uma boa comida
caseira, tipo arroz, feijão, salada, dois
ovos e uma fruta.×

OEnem é um fator de
ansiedade para o
estudante e a família,

tanto pelo investimento em
tempo e dinheiro, quanto pelas
expectativas que gera em
relação ao futuro do
participante. Por isso é
importante controlar esse
estado, para garantir melhor
condições para a realização
das provas. Confira as dicas
de especialistas, que – aliás
– valem para todas as
situações de estresse.

D
u Am

orim
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DICAS DE PORTUGUÊS

» ANEXO OU ANEXA?
Palavra que passou a ser muito usada com
a explosão da comunicação digital,
especialmente em e-mails. É um adjetivo;
portanto, deve concordar em número e
gênero com o termo a que se refere.
• Encaminho anexos os documentos

solicitados para a elaboração do contrato.
• Enviamos anexa carta de apoio de nosso

diretor ao evento.
• Segue anexo o modelo a ser utilizado para a

inscrição no prêmio.

» MUITO OBRIGADO OU OBRIGADA?
A expressão nasceu para significar que
queremos agradecer e retribuir um favor ou
uma gentileza recebida. Por isso, sempre vai
concordar em gênero e número com quem
está falando, e não com o interlocutor.
• “Muito obrigada pela ajuda na redação,

professor”, agradeceu Ana Cláudia.
• “Obrigado pela pronta resposta ao 

meu pedido”, registrou Antônio em sua
resposta por e-mail.

» ESTE OU ESSE?
Dúvida que surge sempre, até entre aqueles
que têm bom domínio da gramática. Mas
uma regrinha simples resolve o impasse.

Esse(s): usar quando se referir a pessoas ou
coisas já citadas.
• João, Maria e Yoko brilharam na Olimpíada

de Matemática. Esses alunos são o orgulho
da nossa escola.

Este(s): para pessoas ou coisas que ainda
serão citadas.
• Vamos doar estas coleções à biblioteca da

empresa: Obras completas de Machado de
Assis e A poesia de Fernando Pessoa.×

Para fugir das armadilhas

Jovem CIEE nº 35/Outubro 2019

Algumas palavras e
expressões são
verdadeiras

armadilhas e levam os mais
desatentos a cometer 
gafes e equívocos nas
mensagens, relatórios,
apresentações, e-mails,
enfim, qualquer
comunicação escrita no
mundo do trabalho e,
mesmo, na vida pessoal. 
Aqui vão as dicas para
driblar várias dessas
arapucas.

COMPORTAMENTO

Embora com menos rapidez do que se-
ria desejável, os casos de discriminação
no ambiente corporativo vêm dimi-

nuindo, como consequência da ação de mo-
vimentos sociais e do engajamento das em-
presas em programas de diversidade. Mas no
ambiente de trabalho está crescendo um no-
vo tipo de preconceito: a intolerância entre
pessoas com diferentes orientações políti-
cas. A nova situação foi detectada em pes-
quisa da Associação Brasileira de Comunica-
ção Empresarial (Aberje) com 124 das maio-
res e melhores empresas do país.

Estagiários e aprendizes devem tomar
muito cuidado com esse novo tipo de des-
respeito à diversidade, que gera inimizades,
atritos e tensões nas equipes, com prejuízo
aos resultados da empresa. Além disso,
mesmo antes desse antagonismo se acen-
tuar, especialistas já recomendavam deixar
fora do relacionamento profissional ques-
tões que despertam fortes – e, às vezes, in-
controláveis reações emocionais, em espe-
cial política, religião e futebol. Até porque
o desrespeito à opinião alheia não leva a na-
da e só prejudica o intolerante.×

Tolerância 
é boa e 
não cria
problema

6 TIPOS DE PRECONCEITO

Profissionais afirmam que
presenciaram, uma ou mais
vezes, situações de
discriminação nas
organizações em que
trabalham.

Fonte: Aberje

55%    orientação
política

49%
   orientação

sexual 

42%   peso ou altura

40%
  identidade ou

expressão de
gênero 

35%    idade

30%
   cor ou etnia





Os estagiários encaminhados pelo
CIEE para empresas parceiras con-
quistam nota máxima, segundo pes-

quisa que entrevistou 1.952 gestores de em-
presas de todo o país. As justificativas para a
alta avaliação? Contribuição positiva na oxi-
genação e transmissão de inovação para as
equipes, a presença dos jovens enriquece o
ambiente de trabalho, auxiliando o resultado
do negócio, com ótima relação custo-bene-
fício, potencializada pelas expectativas de
efetivação ao final do programa.

Essas são, também, algumas das razões
que levam as organizações parceiras do CIEE
a abrir cada vez mais vagas para estágio de es-
tudantes, como revela pesquisa realizada pelo
respeitado Instituto de Pesquisas Econômicas
(Fipe) da USP, de acordo com rigorosos cri-
térios técnicos.×
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BOM DESEMPENHO  
POTENCIALIZA AS 

POSSIBILIDADES 
DE EFETIVAÇÃO

PESQUISA
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Quais as chances de os estagiários serem
contratados pela própria empresa ou organização
após o término do período de estágio/formação?

Fonte: Benefícios Econômicos e Sociais do Estágio e da
Aprendizagem Profissional - FIPE - 2019

Muito baixa 
(improvável)

Baixa

Razoável

Alta

Muito alta 
(provável)

Impossibilitada por
caracterização jurídica 

Não soube 
especificar 3,8%

6,5%

22,5%

32,8%
23%

7,1%

4,4%

Empresas destacam as seguintes justificativas 
para contratação de estagiários

Antecipar a preparação de
quadros qualificados de acordo

com os valores e a cultura
organizacional

Descoberta de 
novos talentos e seu 

desenvolvimento interno 
na empresa

Reconhecimento da
responsabilidade social da

empresa, colaborando com a
formação de novas gerações

profissionais

Vantagens de custo, uma 
vez que há isenção de 

encargos sociais e 
trabalhistas pela não 

vinculação empregatícia

Incentivar a renovação e
oxigenação das equipes,
facilitando a absorção de 
avanços tecnológicos e
conceituais da academia

Redução do
investimento no 

recrutamento de 
novos profissionais

n sem importância n pouco importante n importante
n muito importante n fundamental

7,9
% 16,

3%
39,
8%

21,
9%

14%
6,3
% 15,

1%
36,
8%

23,
9%

18%

2,9
% 7,3

%

39,
7%

33,
2%

17%

2,1
% 5,3

%

42,
6%

28,
8%

21,
2%

1,6
% 3%

30,
4% 40%

25,
1%

1,2
% 2,6

%

32,
1% 37,

2%

26,
9%
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Jovens de vários países estão entre os es-
tudantes que estão estagiando pelo
CIEE, em programas promovidos em

parceria com empresas. Adaptados ao portu-
guês e à cultura brasileira, a maioria dos esta-
giários estrangeiros frequenta cursos supe-
riores, como administração e direito. Por
concentrar maior oferta de vagas e ser a
maior economia do Brasil, mais de 70% dos
imigrantes se fixaram no Estado de São Paulo.
Eles vieram por várias razões. Com intenção
de estudar e/ou trabalhar aqui, vários deles
foram recebidos por familiares ou amigos. Já
outros buscaram refúgio, quando tiveram de
abandonar seus países por motivos políticos
ou econômicos e aqui contam com auxílio de
familiares, organizações sociais ou entidades
filantrópicas, como é o caso do CIEE, que tem
entre os beneficiados uma maioria de bolivia-
nos (12%), angolanos (10%) e coreanos (8%).×

ACOLHIMENTO

Estágio para estrangeiros

realização apoio Instituto de pesquisa 

www.ciee.org.br/premio

Inscrições 
Abertas

05/09 a 

11/10

ESTAGIÁRIO
embarque 
nessa ideia

ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA

Inscreva-se

“A Volkswagen está em busca
de jovens com atitude,
energia e paixão, que gostem
de desafios. Somos uma Nova
Volkswagen, cada dia mais
inovadora, desejada e
próxima das pessoas; nós
valorizamos muito nosso time
e somos comprometidos com
o desenvolvimento dos nossos
talentos. Além de aprender
todos os dias com um time
experiente, contamos com os
estagiários para trazer novas
ideias e soluções.”
» Marcellus Puig, vice-presidente de
recursos humanos da Volkswagen do
Brasil e América do Sul.

Para saber mais sobre 
estágios na Volks, acessar a 

REVISTA DO CIEE | EMPRESAS nº 7
em www.ciee.org.br



5.961*
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

» Órgão público em São Paulo/SP (bairro
Bela Vista) oferece vaga de estágio para
pessoa com deficiência, cursando ensino
médio. Área: de acordo com o curso. Horário:
a combinar, segunda a sexta-feira. Bolsa-au-
xílio: R$ 953,99. Benefícios: vale-refeição e
vale-transporte. Enviar CV e laudo para: va-
gas.inclui@ciee.org.br informando no As-
sunto: CV e Laudo VAGA CÂMARA

» Processo para vagas de estágio na Prefeitura
de São Paulo/SP, para pessoas com deficiência
cursando ensino médio ou superior/ do 2º ao
penúltimo semestre. Bolsa-auxílio: R$ 690,12
para nível superior/ R$ 483,08 para alunos
do ensino médio e técnico. Benefício: vale-
transporte (R$189,20). Provas: todas as quartas
e sextas-feiras às 11h45. Endereço: Rua Tabapuã,
469/Térreo. Procurar por Carlos ou Ingrid.×

» Curso: Design gráfico/2º a 4º sem. Área: de-
senvolvimento de sistemas. Horário: 9h a13h
(1 h de intervalo). Bolsa-auxílio: R$ 11,20/dia.
Benefícios: auxílio-transporte mensal, refei-
tório no local, recesso remunerado, possibili-
dade de prorrogação e de efetivação. Requi-
sito: não há. Local: São Paulo/SP (bairro Jardim
Europa). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03101638

» Curso: Ensino médio/1º e 2º ano. Área: ad-
ministrativa. Horário: 7h15 a 13h15. Bolsa-au-
xílio: R$ 600. Benefícios: auxílio-transporte
mensal, recesso remunerado. Requisito: gê-
nero feminino. Local: São Paulo/SP (bairro
Santa Cecília). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 03090386

» Curso: Técnico em eletrônica/1º a 4º sem.
Área: equipamentos. Horário: 8 a 14h. Bolsa-
auxílio: R$ 800. Benefícios: auxílio-transporte
mensal, recesso remunerado, possibilidade de
prorrogação e de efetivação. Requisito: gê-
nero masculino. Local: São Paulo/SP (bairro
Vila Isolina Mazzei). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03096443 

» Curso: Musicoterapia/1º a 6º sem. Área: re-
creação. Horário: 12h a 18h (a combinar).
Bolsa-auxílio: de R$ 400 até R$ 500. Bene-
fícios: auxílio- transporte, recesso remune-

rado, possibilidade de prorrogação e de efeti-
vação. Requisito: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Jardim Paulista). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03062071

» Curso: Terapia ocupacional/1º a 6º semestre.
Área: acompanhamento. Horário: 12h a18h (a
combinar). Bolsa-auxílio: R$ 650. Benefícios:
auxílio-transporte, recesso remunerado, pos-
sibilidade de prorrogação e de efetivação. Re-
quisito: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Jardim Paulista). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 03064857

» Curso: gestão da administração/3º a 4º sem.
Área: comercial. Horário: 09 a16h (01 hora de
intervalo). Bolsa-auxílio: R$ 1.500. Benefícios:
auxílio-transporte mensal, vale-refeição, re-
cesso remunerado. Requisito: inglês interme-
diário. Local: São Paulo/SP (bairro Santo
Amaro). Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 03090324

» Curso: Gestão de administração/3º a 7º sem.
Área: comercial. Horário: 12h30 a 17h30.
Bolsa-auxílio: R$ 700. Benefícios: auxílio-
transporte, recesso remunerado, possibilidade
de prorrogação e de efetivação. Requisito:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro Tatuapé).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
03025971×

*Total em 20/10/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

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



Hoje é uma segunda-feira e todos de-
veriam vir preparados para as inúme-
ras atividades da capacitação regular.

Mas não, hoje viemos festejar... Mas, festejar
o que? Festejar a vida, as amizades construí-
das, o carinho desenvolvido e tudo de bom
que foi vivenciado até aqui. 

No início, tudo era muito estranho, um
monte de gente diferente, cada um com suas
particularidades e cada dia chegava alguém
novo na turma. Mas, diferente de todas as ou-
tras por que passamos, essa turma tinha algo
de especial, a recepção – e ser bem recepcio-
nado pelas pessoas com as quais você irá con-
viver por longo tempo não tem preço! A maio-
ria fazia questão de conversar, brincar e, em-
bora cada um já tivesse seu grupinho preferi-
do, todo mundo trabalhava com todo mundo,
todo mundo brincava com todo mundo. O
tempo foi passando, alguns saíram do progra-
ma, outros grupinhos se formaram. Mas aque-
le diferencial continuou a existir: os trabalhos
bem elaborados, atividades bem desenvolvi-
das. Como nem tudo são flores também tive-
mos vários “faites”, a iniciar-se com a frase: “eu
não concordo”.

Hoje para alguns se encerra um ciclo e se
inicia um novo; para outros, falta apenas um
pouquinho para acontecer o mesmo. Como o
tempo passou depressa! Nem parece que lá se
foram dois anos. Crescemos juntos, amadure-
cemos juntos, enfrentamos problemas juntos,
fomos desafiados juntos, vencemos desafios
juntos, aprendemos juntos, rimos juntos, nos
divertimos juntos, e muitos até choraram jun-

tos. Agora, começaremos a viver novas histó-
rias, cada um a trilhar o seu próprio caminho,
realizar suas descobertas e lutar para o alcance
dos desejos e sonhos individuais. 

Não tem como dizer que nada disso serviu
como experiência, profissional e também pes-
soal, que levaremos por toda a vida. E o que
dizer instrutora Kênia Mascarenhas? Amiga,
conselheira, ajudadora, mediadora de inúme-
ros conflitos, paciente, sábia e profissional
exemplar. Como dito por diversos aprendizes:
“vocês têm sorte de ter a melhor instrutora”. 

A palavra despedida é muito forte. Então
vamos chamar esse momento de momento
do abraço, quando temos a oportunidade de
agradecer e demonstrar o carinho que senti-
mos uns pelos outros, e o quanto tudo isso fará
falta em nossos dias daqui para frente. Com
toda certeza, ninguém sairá daqui da mesma
forma que entrou, as aulas de capacitação dei-
xarão uma marca especial em cada um, prin-
cipalmente naqueles que conseguiram se de-
senvolver e adquirir novos conhecimentos e
habilidades. Então, o que resta apenas é agra-
decer, agradecer e agradecer!

Qualquer dia nos batemos pelas esquinas
da vida, para rirmos e relembrarmos o quanto
viver tudo isso foi mágico, gostoso e inspira-
dor. Ou, quem sabe, numa entrevista de em-
prego, em que o entrevistador possa ser um
de nós, como costumamos ensaiar aqui, nos
inúmeros trabalhos. Essa formatura não é o fi-
nal de uma história e, sim, o começo de gran-
des coisas que cada um de nós ainda iremos
viver e aprender!×

CELEBRAÇÃO
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» Curso: Ensino médio concluído. Área:
alimentação/cumin. Horário: 8h a 14h. Sa-
lário: R$ 816,52. Benefícios: vale-transporte
mensal, vale-alimentação, restaurante no
local. Requisitos: 18 a 22 anos, gênero mas-
culino. Local: São Paulo/SP (bairro Bela
Vista). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03107701

» Curso: Ensino médio cursando. Área: arco
administrativo. Horário: 8h a 14h. Salário:
R$ 816,52. Benefícios: vale-alimentação,
restaurante no local. Requisito: 14 a 22
anos, gênero masculino. Local: São Paulo/SP
(bairro Bela Vista). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03111238

» Curso: Ensino médio concluído. Área: lo-
gística. Horário: 14h a 18h. Salário: R$

4,54/hora. Benefício: vale-transporte men-
sal. Requisitos: 16 a 22 anos, gênero mas-
culino . Local: São Paulo/SP (bairro Vila
Califórnia). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 03088476

» Curso: Ensino médio concluído. Área: apren-
diz na indústria da carne (magarefe). Horário:
10h a 16h. Salário: R$ 4,54/hora. Benefício:
vale-transporte. Requisito: 18 a 22 anos. Local:
São Paulo/SP (bairro Itaim Bibi). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03088035

» Curso: Ensino médio/ 1º a 3º ano. Área:
arco administrativo. Horário: 5h30 a 14h30.
Salário: R$ 936. Benefício: vale-transporte.
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Jardim Paulista). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03110263× 2.499*

VAGAS 
EM OFERTA 

NO CIEE
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Vagas CIEE para aprendiz

VAGAS PARA PCDs

» Empresa em São Paulo/SP (bairro Centro)
oferece vaga de aprendiz para pessoas com
deficiência, com ensino médio concluído ou
cursando. Área: administrativa. Horário: 8h
a 12h; ou 13h a 17h, segunda a sexta-feira. Sa-
lário: R$ 665. Benefícios: vale-transporte e
vale-alimentação. Enviar CV e LAUDO  para:
vagas.inclui@ciee.org.br informando no As-
sunto: Vaga 03090933

» Empresa no São Paulo/SP (bairro Jardim
Europa) oferece vaga de aprendiz para pessoa
com deficiência com ensino médio concluído
ou cursando. Área: administrativa. Horário:

14h a 18h, de segunda a sexta-feira. Salário:
R$ 593,13. Benefício: refeitório no local. En-
viar CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br
informando no Assunto: Vaga 02993171

» Empresa na São Paulo/SP (bairro Consola-
ção) oferece vaga de aprendiz para pessoa
com deficiência, com ensino médio concluído
ou cursando. Área: administrativa. Horário:
11h a 17h, segunda a sexta-feira. Salário: R$
681. Benefícios: vale-transporte, vale-alimen-
tação e seguro de vida. Enviar CV e laudo
para: vagas.inclui@ciee.org.br informando
no Assunto: Vaga 03050366×

*Total em 20/10/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

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