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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:
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

Com o Enem a todo vapor,
começa a preocupação com o
vestibular, para quem está
concluindo o ensino médio e
pretende ingressar no ensino

superior. Uma das mais importantes provas é a
Fuvest, que dá acesso à Universidade de São
Paulo (USP). Sempre empenhado em auxiliar o
jovem em todas as etapas de sua formação, o
CIEE disponibiliza nesta edição dicas
importantes sobre os livros indicados para as
provas de português. Já os aprendizes recebem

boas orientações para que se destaquem no
seu programa de capacitação, despertem a
atenção dos gestores e, no final, consigam o
tão sonhado primeiro emprego. Quem está
interessado em vagas de estágio no serviço
público, em especial em órgãos do poder
judiciário, pode encontrar sua oportunidade
acessando o portal do CIEE. Nesta edição,
alguns exemplos do que procurar. ×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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FUVEST 2020

» POEMAS ESCOLHIDOS 
Gregório de Matos
alunos.diaadia.pr.gov.br/arqui-
vos/File/livros_pdf/poemas_esco-
lhidos.pdf

» QUINCAS BORBA
Machado de Assis 
http://www.dominiopublico.gov.br
/download/texto/bv000243.pdf

» CLARO ENIGMA
Carlos Drummond de Andrade
cdn.culturagenial.com/arquivos/cl
aro-enigma.pdf

» ANGÚSTIA
Graciliano Ramos
professordiegodelpasso.files.word
press.com/2016/05/graciliano-ra-
mos-angustia1.pdf

» A RELÍQUIA
Eça de Queirós
http://www.dominiopublico.gov.br
/download/texto/eb000017.pdf

» MAYOMBE
Pepetela
farofafilosofica.files.wordpress.co
m/2016/10/mayombe-livro-pepe-
tela.pdf

» SAGARANA
Guimarães Rosa 
rl.art.br/arquivos/5952769.pdf

» O CORTIÇO
Aluísio Azevedo 
http://www.dominiopublico.gov.br
/download/texto/ua00021a.pdf

» MINHA VIDA DE MENINA
Helena Morley
http://www.etecpirituba.com.br/w
p-content/uploads/2014/04/MI-
NHA-VIDA-DE-MENINA-HELE-
NA-MORLEY.pdf
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LEIA GRÁTIS
OS LIVROS
QUE VÃO
ENTRAR NA
PROVA DE
PORTUGUÊS

O CIEE oferece um curso rápido com orientação e dicas práticas para
elaborar boas redações. É gratuito e feito à distância, pela internet: basta
acessar o site, buscar o programa CIEE Saber Virtual e escolher o curso.
ACESSE: PORTAL.CIEE.ORG.BR

GRÁTIS

Aproveite!

1ª FASE: 24 DE NOVEMBRO
• Abertura dos portões: 12h30
• Fechamento dos portões: 13h
• Duração das provas: 5 horas
• Saída liberada: a partir das 17h
• Conteúdo: 90 questões de múltipla

escolha, algumas interdisciplinares, de
biologia, física, geografia, história, inglês,
matemática, português e química 

2ª FASE: 5 E 6 DE JANEIRO 
• Abertura dos portões: 12h30
• Fechamento dos portões: 13h
• Duração das provas: 4 horas/dia
• Saída liberada: a partir das 16h. 
• Conteúdo em 5/jan: português (10

questões e redação)
• Conteúdo em 6 jan: 12 questões de duas,

três ou quatro disciplinas, de acordo 
com a carreira escolhida. ×

Nota: Vários livros da lista são analisados por especialistas em 
https://jornal.usp.br/cultura/registro-do-seculo-19-minha-vida-de-
menina-e-obra-universal/×

Com aumento de ape-
nas 1%, as inscrições
para a Fuvest 2020

praticamente mantêm o
mesmo número deste ano.
Se todos comparecerem, participarão das pro-
vas para ingresso na USP 129.148 estudantes,
divididos entre 117.019 estudantes com ensino
médio completo e 12.129 treineiros. 

Ao todo, eles concorrerão a 8.317 vagas,
distribuídas entre ampla concorrência (5.424);
egressos da escola pública (1.857); e pretos,
pardos e indígenas de escolas públicas (1.036).
Mantendo a tradição, medicina é a carreira
com a relação concorrentes por vagas mais
elevada, somadas as três opções (São Paulo,
Bauru e Ribeirão Preto). As menos procuradas
são engenharia de biossistemas, bibliotecono-
mia, ciência da informação, licenciatura em
geociências e educação ambiental.×

Números da
Fuvest

Representativas dos diferentes perío-
dos das literaturas brasileira e portu-
guesa, as dez obras selecionadas co-

mo leitura obrigatória para a Fuvest 2020
podem ser baixadas gratuitamente em vá-
rios sites. Em relação à lista de 2019, Quin-
cas Borba entra no lugar de Memórias pós-
tumas de Brás Cubas, ambos romances de
Machado de Assis; de Graciliano Ramos, An-
gústia substitui Vidas secas; e Iracema, de Jo-
sé de Alencar, foi trocado por Poemas esco-
lhidos, de Gregório de Matos.

JOVEM CIEE pesquisou e indica sites para
ler online ou baixar gratuitamente as obras,
que farão parte da prova de português. Al-
guns deles ainda trazem análises, críticas
e/ou comentários sobre os livros. 
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DICAS DE PORTUGUÊS

ABAIXO/ A BAIXO
» Abaixo é o contrário de acima. Exemplo:

Na estação de esqui, a temperatura
estava abaixo de 10º.

» A baixo para indicar distância em altura.
Exemplo: Regina tomou um banho de loja
de cima a baixo. Ou seja, comprou desde
chapéu até sapatos. 

EM CORES/ A CORES
» Esqueça a expressão a cores, pois não

existe. Use sempre em cores, quando
quiser significar colorido(a). Exemplo:
Assisti à reprise do filme Star wars, a nova
geração na nossa nova TV em cores. 

AO ENCONTRO DE/ DE ENCONTRO A
Essas duas expressões estão entre as
campeãs de confusão e uso errado, cada
uma merecendo dois exemplos.
» Ao encontro de quer dizer em favor de,

concordância ou na direção de. Exemplos:
Luís foi ao encontro de Marcela no fim do
baile (andou até ela)./ Minha opinião vai
ao encontro da sua (concordo). 

» De encontro a significa exatamente o
oposto, ou seja, contra, discordância, 
em direção oposta. Exemplos: A reação
de Tiago foi de encontro à proposta de
Ana Clara./ A bike foi de encontro ao 
vaso na entrada da casa e foi uma
quebradeira geral.

A FIM/ AFIM
» A fim quer dizer para ou com vontade ou

intenção de. Exemplo: Estou a fim (com
intenção) de estudar todo o final de
semana. Isso porque estou a fim de (para)
melhorar minhas notas. 

» Afim significa afinidade, parentesco.
Exemplo: O professor Jorge vai dar aulas
de reforço de diversas matérias afins,
como matemática e física. 

AR-CONDICIONADO/ AR
CONDICIONADO
Essa é fácil. 
» Ar-condicionado (com hífen) é o aparelho.

Exemplo: O Magazine Luiza está com uma
ótima oferta em ar-condicionado.

» Ar condicionado (sem hífen) é o ar fresco
ou aquecido, conforme a vontade do
usuário. Exemplo: O ar condicionado da
sala estava uma delícia, depois que saímos
do frio das ruas. 

A PRINCÍPIO/ EM PRINCÍPIO
» A princípio indica no começo,

inicialmente. Exemplo: A princípio, não
gostei do parque inaugurado no mês
passado no meu bairro; agora, amo. 

» Em princípio significa em teoria, em tese,
de modo geral. Exemplo: Em princípio,
concordo com o candidato a prefeito, mas
vamos ver o que ele já fez na prática.×

Parece que não acaba
nunca a lista de
expressões usadas de

maneira indevida. Resultado:
não exprimem exatamente o
que queremos dizer ou, no
mínimo, impressionam mal,
quando aparecem numa
apresentação, entrevista ou
redação. JOVEM CIEE extraiu
algumas citações do livro
Manual de redação e estilo, da
professora Dad Squarisi, que
também assina a coluna Outras
palavras na REVISTA DO
CIEE|EMPRESAS. 

O PODER 
DO ESTÁGIO

A Revista do CIEE|Empresas
traz uma reportagem 

sobre as vantagens obtidas 
pelas empresas em virtude da
presença de jovens estagiários

no ambiente de trabalho.

LEIA NA VERSÃO
DIGITAL DA

REVISTA,
DISPONÍVEL PARA

CONSULTA E
DOWNLOAD EM 

WWW.CIEE.ORG.BR

GRÁTIS

DIFERENTES,
APESAR DAS SEMELHANÇAS

Jovem CIEE nº 36/Outubro 2019
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DIVERSIDADE

Uma osteopata cega des-
perta a paixão de um pu-
blicitário sedutor. Esse

encontro de realidades opostas
é o pano de fundo para o filme
italiano Emma (“Il colore nascosto delle cosa”,
em tradução livre, A cor oculta das coisas),
destaca o comentário do jornalista Oscar
D’Ambrosio, gerente de comunicação da fa-
culdade de medicina da Santa Casa de São
Paulo. Na trama, ele vive num ritmo frenéti-
co, sempre ligado ao celular e envolvido com
duas mulheres, mas sem encontrar sentido na
profissão e no relacionamento amoroso. Ela
(Valeria Golino) luta para conquistar a inde-
pendência em cada movimento, seja no tra-
balho seja na vida pessoal, sempre conduzida
pelos toques, sons e aromas.

O diretor Silvio Soldini consegue, sem cair
em maniqueísmos ou simplificações de heróis
e vilões, capturar as diferentes nuanças de
como uma pessoa com deficiência é tratada.
É um retrato da realidade, mostrando pessoas
lidando com suas deficiências e contradições,
cada uma buscando conquistar espaço numa
sociedade injusta com a diversidade. Enfim,
uma lição sobre a aceitação e a riqueza do
convívio entre os diferentes. ×

Hepatites A e B:
riscos e prevenção

SAÚDE

VOCÊ SABIA?

Jovens e adolescentes são mais suscetí-
veis a infecções que se originam em am-
bientes fechados (boates, clubes, aca-

demias, raves, etc.) ou podem ser causadas
pelo uso compartilhado de copos e outros
utensílios, inclusive agulhas; pela troca cons-
tante de parceiros (caso, por exemplo, do
carnaval e das micaretas); por caminhadas
em terrenos estranhos ou trilhas em locais
silvestres; etc. A hepatite é uma inflamação
do fígado de origem viral. Pode ser uma
doença silenciosa ou apresentar sintomas,
como dor abdominal, náuseas, fadiga, febre,
pele e olhos amarelados, urina escura, entre
outros. Quem não foi imunizado na infância
contra as hepatites do tipo A e B (existem
ainda as categorias C, D e E) deve procurar
o SUS, que disponibiliza vacinas gratuitas pa-
ra pessoas até os 29 anos ou, depois dessa
idade, procurar uma clínica particular.   

A hepatite B é transmitida sexualmente,
pelo beijo ou por contato com sangue, que
pode ocorrer, por exemplo, na manicure e
no dentista. Só no Brasil, dois milhões de
pessoas sofrem da forma crônica desse tipo
da doença. Já o tipo A é transmitido por
água e alimentos contaminados, além de
beijo na boca ou simples compartilhamento
de bebidas e talheres. 

Diagnosticada em tempo, a hepatite pode
ter cura ou, quando crônica, ser mantida sob
controle. Já se o doente não procurar aten-
dimento médico e não seguir corretamente
o tratamento prescrito, pode até vir a neces-
sitar de transplante de fígado.×

“A competição por talentos é enorme.

O desafio é também reter. Não estou

preocupado com o aqui e agora, mas

com o futuro. Precisamos trabalhar na

cultura, no propósito, porque as pessoas

não procuram só uma empresa confortável, mas que

tenha (...) um ambiente em que todos se sintam bem. (...)

Tem de ser coerente como o discurso da porta para fora.” 

» Christian Gebara, presidente da Telefônica Vivo em
entrevista ao Estadão.

Qual perfil de candidato as
empresas procuram

Uma lição 
na telona
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DIA DO METEOROLOGISTA
A meteorologia é a ciência que es-
tuda a atmosfera da Terra e suas re-
lações com o homem e o meio am-
biente. A partir de coleta e análises
de dados, o meteorologista formula
previsões ou prognósticos sobre o

clima e a ocorrência de fenômenos como
tempestades, furacões, nevascas, chuvas, se-
cas – informações muito importantes para
uma vasta gama de atividades e para as con-
dições de vida humana, animal e vegetal. Por
exemplo, nas grandes cidades, longas estia-
gens podem impactar a disponibilidade de
fornecimento de água e aumento da poluição,
entre outros riscos ambientais. Extremos de
calor e de chuvas, em outro exemplo, afetam
a agricultura, a pecuária, o turismo e até pre-
judicam a segurança do tráfego terrestre, ma-
rítimo, aéreo e fluvial. 

» Formação: O bacharelado em quatro
anos, dada a amplitude das interações e
impactos da ciência, envolve disciplinas
como física, química, oceanografia,
geografia, computação, estatística,
biologia, economia e outras. Há, ainda, a
opção pelo curso técnico, com carga de
mil horas.  

» Áreas de atuação: O Brasil tem mais vagas
do que meteorologistas disponíveis. Há
oportunidades na iniciativa privada, no
setor público e na academia, para atuação
em diversos ramos, como climatologia,
meteorologia ambiental, previsão do
tempo, hidrometeorologia  e outros.  

» Perfil: Gosto por física e matemática, as
bases do curso; aptidão para elaborar e
analisar gráficos, planilhas e dados;
capacidade de atuar com tecnologias
avançadas; boa comunicação para
transmitir o resultado de seu trabalho.  

DIA DO CHEF DE COZINHA
No Brasil e no mundo, o chef de
cozinha ganha espaço e reconheci-
mento, com repercussão na eco-
nomia e no turismo. Profissionais
famosos são disputados ferozmen-
te, com leilão de altos salários.

Chegar ao patamar do ótimo não é fácil, e
nem tão glamoroso quanto parece. Além de
ótimo e criativo cozinheiro, o profissional
precisa conhecer as matérias-primas, enfren-
tar longas jornadas de trabalho, liderar a ope-
ração vital para o sucesso dos restaurantes. 

» Formação: Curso tecnólogo em
gastronomia, em nível superior e com
duração de dois anos, abordagem de
diferentes temas, como a cultura
gastronômica de diferentes países,
planejamento de cardápios,
conhecimento sobre ingredientes e
gerenciamento de restaurantes. O
interessado pode abrir as portas para a
carreira sem desembolsar dinheiro: o
programa Aprendiz Legal oferece o
módulo Auxiliar de alimentação, que
capacita para atuar nas diversas áreas do
restaurante, incluindo a cozinha (nesse
caso, para maiores de 18 anos).
Totalmente grátis, pode ser concluído
em 17 ou em 11 meses.

» Áreas de atuação: Restaurantes (de
terceiros ou próprio), hotéis, spas,
cruzeiros marítimos e fluviais, 
indústria alimentícia, empresas 
voltadas ao agronegócio, programas 
de TV, entre outras.

» Perfil: Prazer em servir; cordialidade;
simpatia; capacidade de liderança e de
gestão; empenho em compartilhar
conhecimento; criatividade.×

HOMENAGEM 

OUTUBRO

20
DOMINGO

OUTUBRO

14
SEGUNDA-FEIRA





8 » ESPAÇO ESTÁGIO Jovem CIEE nº 36/Outubro 2019

Página 8 » Painel de Vagas ||  Página 9 »  Mercado de trabalho

5.679*
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

» Órgão público em São Paulo/SP (bairro
Bela Vista) oferece vaga de estágio para pes-
soas com deficiência, cursando ensino médio.
Área: de acordo com o curso. Horário: a
combinar, segunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio:
R$ 953,99. Benefícios: vale-transporte, vale-
refeição. Enviar CV e LAUDO para: vagas.in-
clui@ciee.org.br informando no Assunto:
Vaga 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: Administração/2º a 4º sem. Área:
administrativa. Horário: 9h a 16h (1 hora de
intervalo). Bolsa-auxílio: R$ 1.500. Benefí-
cios: auxílio-transporte (R$ 13,92/dia), auxí-
lio-refeição (R$ 30/dia), recesso remune-
rado, reembolso de até R$ 280 para curso
de idioma; assistência médica; apoio psico-
lógico; orientação jurídica e financeira; pos-
sibilidade de prorrogação e de efetivação.
Requisitos: Excel, Word, inglês intermediário.
Local: São Paulo/SP (bairro Itaim Bibi). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
03130110

» Curso: Administração/1º e 2º ano. Área: fi-
nanceira. Horário: 8h a 14h. Bolsa-auxílio:
R$ 8,66/h (R$ 1.039,20/mês). Benefícios:
auxílio-transporte mensal, recesso remune-
rado; possibilidade de prorrogação e de efe-
tivação. Requisito: não há. Local: São
Paulo/SP (bairro Jardim Paulistano). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 03112726

» Curso: Comunicação/3º a 6º sem. Área:
criação. Horário: 12h30 a 18h30. Bolsa-au-
xílio: de R$ 800 a R$ 1.000. Benefícios: au-
xílio-transporte mensal, recesso remune-
rado, possibilidade de prorrogação e de
efetivação. Requisitos: HTML, Adobe, Word-
press. Local: São Paulo/SP (bairro Consola-
ção). Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 03124486

» Curso: Administração/2º a 7º sem. Área:
administrativa. Horário: 10h a 16h. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.000. Benefícios: auxílio-trans-
porte mensal, refeitório no local, recesso re-

munerado, possibilidade de prorrogação e
de efetivação; assistência médica e odonto-
lógica. Requisitos: Word, Excel, inglês básico.
Local: São Paulo/SP (bairro Pacaembu). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
03103492

» Curso: Design gráfico/2º a 4º sem. sem.
Área: desenvolvimento de produções gráfi-
cas. Horário: 9h a 13h, terça-feira a sábado.
Bolsa-auxílio: R$ 11,20/h (R$ 896/mês). Be-
nefícios: auxílio-transporte mensal, refeitório
no local, recesso remunerado, possibilidade
de prorrogação e de efetivação. Requisito:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro Jardim
Europa). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03101638.

» Curso: Relações internacionais/2º a 5º sem.
Área: administrativa. Horário: 14h a 21h (uma
hora de intervalo). Bolsa-auxílio: R$ 1.200.
Benefício: auxílio-transporte mensal, recesso
remunerado; bolsa para curso de espanhol,
possibilidade de prorrogação e efetivação.
Requisito: World, Excel. Local: São Paulo/SP
(bairro Santo Amaro). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03112056

» Curso: Direito/7º a 9º sem. Área: proces-
sos. Horário: 9h a 16 (1 hora de intervalo).
Bolsa-auxílio: R$ 1.248,50. Benefício: auxí-
lio-transporte mensal, auxílio-alimentação
(R$ 22/dia), recesso remunerado, possibili-
dade de prorrogação e de efetivação; Re-
quisito: gênero feminino. Local: São
Paulo/SP (bairro Bela Vista). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03114969×

*Total em 04/11/2019,
podendo haver pequena
variação diária para mais

ou menos.

IMPORTANTE

TODOS OS
SERVIÇOS CIEE

SÃO
GRATUITOS

PARA OS
ESTUDANTES

CADASTRADOS
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Processos abertos, regulamentos, requisitos, benefícios, locais, 
órgão público, gabaritos e outras informações: 

portal.ciee.org.br/estudantes/processos-seletivos-especiais/orgaos-publicos/

MERCADO DE TRABALHO

Primeiro passo no
serviço público
Você sonha em ingressar no serviço

público? Vamos a três considera-
ções. Primeiro, trata-se de uma área

que divide opiniões – há quem não veja
qualidades no funcionário e há também
aqueles que reconhecem que o bom servi-
dor público é fundamental para atender às
demandas da população. Segundo, é uma
carreira que tem suas peculiaridades, nem
sempre correspondendo às aspirações do
jovem. Terceiro, só se consegue contrata-
ção como efetivo mediante aprovação em
concurso público. 

Acontece que tais concursos são muito
concorridos e exigem boa preparação, com
investimento de tempo e dinheiro. Diante
dessas, entre outras ponderações, o estágio
aparece como uma excelente oportunidade
para que o jovem possa olhar por dentro a
realidade da administração pública e, a partir
daí, fazer uma escolha com muito mais cer-
teza e sem perder tempo ou dinheiro. Para
isso, o estudante conta com apoio do CIEE,
que tem parcerias em programas de estágio
de dezenas de órgãos públicos, nas esferas
federal, estadual e municipal.

Essa fartura de oferta de vagas pode ser
confirmada com uma visita ao ambiente es-
tudante do Portal CIEE. Ali, estão relacio-
nados os processos seletivos abertos em
várias cidades do país, disponibilizados os
editais de cada um e, em caso de vários já
realizados, permite acessar o gabarito das
provas – uma ferramenta eficiente para au-
xiliar na preparação. 

Para esta edição, Jovem CIEE selecio-
nou alguns dos processos com inscrições
abertas para atuação em órgãos do poder
judiciário, como exemplo. Além disso, in-
cluiu alguns informes sobre as vagas, que
poderão ser mais bem conhecidas com uma
leitura dos respectivos editais.  

» TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO: Mantém processo

contínuo para recrutamento de estagiários
do ensino médio e das faculdades de

direito, para jornada de 4 horas/dia. Como
o TJ-SP tem unidades em todo o Estado, é

bom que o interessado consulte
periodicamente o painel de vagas 

em aberto no site do CIEE.

» DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO: É outro órgão com
processo contínuo para seleção de
estagiários de direito, que poderão atuar
na capital e em diversas cidades do
estado, e também em Brasília/DF. 

» ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO:
Oferece processo simplificado de seleção

pública de estagiários de nível médio,
técnico e superior. Conforme a necessidade
do órgão, o CIEE convocará os interessados
em participar das provas. As vagas poderão

ser ofertadas em grande número de cidades
nos estados do Acre, Alagoas, Amapá,

Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. 

» DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO:
Para atuação em Teresina/PI, está
recebendo inscrições de alunos de direito
(pelo site do CIEE) até 17/11, para
participação em processo seletivo para
estágio, com jornada de 4 horas/dia.×





» CONQUISTAR UMA VAGA É SÓ O
PRIMEIRO PASSO
Para se manter e crescer na empresa é
indispensável investir na educação
continuada. Nem é preciso gastar
dinheiro, pois muitas vezes basta dedicar
um pouco de tempo, aproveitando a
grande oferta de palestras, cursos
gratuitos, livros de desenvolvimento com
download grátis, etc.

» CURIOSIDADE E PARTICIPAÇÃO
AJUDAM MUITO
Interesse-se pelo trabalho, não tenha
receio de perguntar para esclarecer
dúvidas ou de oferecer sugestões para
melhorar projetos (depois de pensar bem e
avaliar o impacto da proposta, é claro)

» DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE
VALEM PONTOS
Mostre que já é profissional. Não se atrase
(se for preciso, avise o gestor) e cumpra os
prazos e metas que assumiu. 

» OLHAR E OUVIR SÃO BONS
RECURSOS PARA EVOLUIR
Observe o comportamento dos colegas,
ouça as orientações de seus gestores e
peça feedbacks de sua atuação (é um
ótimo recurso para eliminar falhas e
multiplicar acertos). Também ajuda a
identificar seus talentos e mostrar em
quais dele deve investir mais

» NÃO TENHA MEDO DE CRESCER
Se você se destacar, é quase certo que
serão oferecidas ou vão aparecer
oportunidades de avançar na carreira. Não
tema encarar novos desafios, tenha
autoconfiança e responda após avaliar com
honestidade suas habilidades e
competências (sem humildade e sem
vaidades). Entre os cuidados a tomar, está
não se convencer apenas por um eventual
aumento de salário. Lembre: dinheiro não é
tudo, e ambição sem fundamento na
capacidade de atender os requisitos do
cargo pode ter efeito negativo.×
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Fonte: Fipe/ Benefícios
econômicos e sociais do estágio e

da aprendizagem profissional

13,5%
Fundamental

47,4%
Importante

28,6%
Muito

importante 1,9%
Sem

Importância

Na escala de valorização, 
só 2% das empresas

consideram a aprendizagem 
sem importância.

COMO AS EMPRESAS
VEEM O APRENDIZ

8,6%
Pouco 

importante

Não é à toa que um número cada vez
maior de empresas está valorizando a
presença do jovem aprendiz em seus

quadros de colaboradores. Primeiro, porque –
apesar da pouca ou nenhuma experiência –
são jovens que têm grande vontade de crescer
e vencer na carreira futura. No processo de
formação profissional, eles dividem o tempo
de aprendizagem em duas jornadas: o treina-
mento prático na empresa, durante quatro
dias, e a capacitação teórica no CIEE, no quin-
to dia. Sábado e domingo ficam para o des-
canso. Afinal, ninguém é de ferro, até porque
muitos aprendizes ainda estão frequentando
a escola ou fazendo cursos de desenvolvimen-

to, como os oferecidos gratuitamente pelo
programa CIEE Saber Virtual e ministrados à
distância, pela internet (confira no site). 

Como acontece na vida profissional ao
longo de toda a carreira, o aprendiz aumenta
as chances de se destacar se demonstrar
vontade de aprender, adotar posturas pro-
fissionais, buscar integrar-se à equipe e res-
peitar os valores e a cultura da empresa na
qual dá os primeiros passos para o ingresso
no mercado de trabalho. Jovem CIEE pes-
quisou e fez um resumo das principais orien-
tações que especialistas dão para o jovem
que quer começar com o máximo de sucesso
sua carreira profissional. 

COMO SE TORNAR
UM APRENDIZ 
DE DESTAQUE 

Foto: Denis Alcardi
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» Curso: Ensino médio cursando. Área: arco
administrativo. Horário: 8h a 14h.  Salário:
R$ 4,54/h. Benefício: vale-transporte mensal.
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Jardim Paulistano). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03120774

» Curso: Ensino médio cursando. Área: arco
administrativo. Horário: 8h30 a 14h30. Salário:
R$ 936. Benefício: vale-transporte. Requisito:
morador no município de São Paulo. 18 a 22
anos. Local: São Paulo/SP (bairro Jardim Pau-
lista). Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 03110262

» Curso: Ensino médio concluído. Área: arco
administrativo. Horário: 9h a 15h. Salário: R$
744,64. Benefício: vale-transporte. Requisito:
18 a 22 anos. Local: São Paulo/SP (bairro

Jardim Paulista). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03111728

» Curso: Ensino médio concluído. Área: pro-
dução. Horário: 08h a 12h. Salário: R$
660,71. Benefícios: vale-transporte, refeitório
no local, cesta básica, possibilidade de efe-
tivação. Requisitos: 18 a 21 anos, gênero
masculino. Local: São Paulo/SP (bairro Parque
Industrial). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03077925

» Curso: Ensino médio concluído. Área: lo-
gística. Horário: 07h a 13h. Salário: R$ 4,54/h.
Benefícios: vale-transporte, cesta básica, pos-
sibilidade de efetivação. Requisitos: 18 a 21
anos, gênero feminino. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Jurema). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03088520× 2.914*

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

VAGAS PARA PCDs

» Empresa em São Paulo/SP (bairro Centro)
oferece 12 (doze) vagas de aprendiz para pes-
soas com deficiência, com ensino médio con-
cluído ou cursando. Área: administrativa. Ho-
rário: 8h a 12h ou 13h a 17h, segunda a
sexta-feira. Salário: R$ 665. Benefícios: vale-
transporte e vale-alimentação. Enviar CV e
LAUDO para: vagas.inclui@ciee.org.br infor-
mando no Assunto: Vaga 03090933

» Empresa em São Paulo/SP (bairro Jardim
Europa) oferece vaga de aprendiz para pessoas
com deficiência, com ensino médio concluído
ou cursando. Área: administrativa. Horário:

14h a 17h, segunda a sexta-feira. Salário: R$
593,13. Benefícios: refeitório no local. Enviar
CV e LAUDO para: vagas.inclui@ciee.org.br
informando no Assunto: Vaga 02993171

» Empresa em São Paulo/SP (bairro Consola-
ção) oferece vaga de aprendiz para pessoas
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-alimentação,
seguro de vida. Enviar CV e LAUDO para: va-
gas.inclui@ciee.org.br informando no As-
sunto: Vaga 03050366×

*Total em 04/11/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

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