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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

Veja os resultados da Copinha,
tradicional competição
intercolegial promovida pelo
CIEE e pela Rádio Jovem Pan,
que reuniu mais de uma centena

de times de futsal e revelou novos talentos.
De Dourados, no Mato Grosso do Sul, vem
a poesia de uma jovem aprendiz que, nos
encontros de capacitação, encontrou
estímulo para desenvolver sua arte e faz
uma bonita reflexão sobre o Dia da
Consciência Negra. Finalmente, estudantes
interessados em estágio podem começar
desde já a buscar vagas para aproveitar as
boas oferta de oportunidades que surgem
na virada do ano. ×

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

2 » DA REDAÇÃO Jovem CIEE nº 38/Novembro 2019



3 » O CIEE E VOCÊ Jovem CIEE nº 38/Novembro 2019

CHEGOU A TEMPORADA DE
FARTA OFERTA DE ESTÁGIOS

Avirada do ano é sinônimo de oportuni-
dades para jovens de todo país que
pretendem adquirir prática na sua área

de formação. Isso porque muitos estudantes
concluem a graduação ou concluem o período
de dois anos de contrato (conforme previsto
em lei) e, portanto, não podem continuar es-
tagiando, o que eleva muito a oferta de opor-
tunidades. Além disso, é a época em que as
empresas concluem ou colocam em execução
seus planos e estratégias para 2020, inclusive
na área de RH, já iniciando os processos de re-
crutamento e seleção dos candidatos aos pro-
gramas de formação profissional.

Com o mercado em recuperação, o
CIEE estima que serão abertas mais de 85
mil vagas de estágio só no primeiro trimestre
de 2020, o maior volume de oferta desde
2014. Por todos esses fatores e ao contrário
do que se pode pensar, as férias são tradicio-
nalmente um excelente momento para que
os estudantes consultem diariamente as va-

gas disponibilizadas no Portal do CIEE. 
Para ampliar as chances de sucesso nos

processos seletivos, é importantíssimo que
os estudantes se cadastrem no Banco de Ta-
lentos do CIEE ou, se já estão inscritos, atua-
lizem o currículo, acrescentando os avanços
na vida escolar, novos cursos extras ou inter-
câmbios que realizaram, atividades extras,
como voluntariado, participação nos centros
acadêmicos, etc.

Neste período, as empresas estão elabo-
rando seus planos e estratégias para 2020, in-
clusive de RH, o que torna o momento ideal
para que o estudante período interessante pa-
ra quem busca uma inserção no mundo do tra-
balho”, explica Marcelo Gallo, superintendente
nacional de operações do CIEE. “Estudante,
não deixe de nos procurar! A hora é agora”, fri-
sa, destacando que se percebe uma recupera-
ção no número de vagas de estágio ofertadas
por empresas parceiras, sendo o maior regis-
trado desde 2014.

PONTOS QUE FAZEM UM BOM CURRÍCULO
Um dos primeiros passos para ter sucesso
na convocação para um processo seletivo
de estágio, o primeiro passo é montar um
currículo que apresente ao recrutador mais
do que as competências e habilidades exi-
gidas para os requisitos da vaga – escolari-
dade, conhecimentos teóricos e práticos
sobre a área de atuação, atividades comple-
mentares (cursos extras, voluntariado, par-
ticipação em ações de equipe, como centro

acadêmico ou time
esportivo).  

Vamos começar
com os pontos des-
tacados pela maioria
dos especialistas em

recursos huma-
nos. Personali-
zado de acordo
com o perfil da
vaga, currículo
precisa ser:

1.OBJETIVO. Isto é, ter formatação
com boa estética e organização para
facilitar a leitura pelo recrutador,
considerando que ele recebe dezenas
e dezenas de currículos 

2.CLARO. Destacando as habilidades 
e competências pedidas no 
perfil da vaga – no caso do estagiário:
formação acadêmica, cursos extras 
e, se tiver, experiências práticas 
anteriores

3.CONCISO. Evitando textos longos
ou curtos demais, ou seja, não deve
cansar o recrutador e nem deixar de
dar as informações básicas

4.CORRETO. Como resultado de
alguns ajustes e eliminação de

eventuais erros gramaticais ou de
formatação. Portanto, o melhor é
revisar cuidadosamente cada uma das
versões e, ao final, até mesmo pedir a
avaliação de outra pessoa. ×
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OPORTUNIDADE

Acesse o site
oficial ciee.org.br e
confira as vagas ofertadas
pelas empresas parceiras. 

O programa CIEE
Saber Virtual tem vários
cursos para ajudar a
vencer nos processos
seletivos. Um deles é
sobre elaboração do
currículo.

O cadastro, bem como
todos os serviços
oferecidos aos estudantes
e aprendizes, é gratuito.

GRÁTIS

Serviços do CIEE 
que ajudam a
conquistar
vagas de estágios
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5.527*
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 São Paulo/SP (Av. Faria Lima)
oferece vaga de estágio para pessoas com
deficiência, cursando engenharia de alimen-
tos ou farmácia, a partir do 5º sem. Área:
administrativa. Horário: 8h a 15h, segunda a
sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Bene-
fícios: auxílio-transporte, vale-refeição (R$
35/dia). Enviar CV e laudo para: vagas.in-
clui@ciee.org.br informando no Assunto:
CV e LAUDO VAGA BARILLA

» 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 au-
xílio: R$ 953,99. Benefícios: vale-refeição,
vale transporte. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br informando no As-
sunto: CV e LAUDO VAGA CÂMARA

» Empresa em São Paulo/SP (bairro Vila
Olímpia) oferece vaga de estágio para pessoas
com deficiência, cursando ensino superior.
Área: de acordo com o curso. Horário: 8h30
a 17h30, segunda a sexta-feira (eventual-
mente, 1 sábado/mês). Bolsa auxílio: R$
2.500. Benefícios: vale-refeição (R$ 46/dia),
assistência médica, previdência privada. Enviar
CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br
informando no Assunto: CV e LAUDO VAGA
EXCELTIS

» Processo para vagas de estágio na Prefeitura
de São Paulo/SP, cursando ensino superior/
2º a penúltimo semestre. Bolsa-auxílio: R$
690,12 para ensino superior; R$ 483,08
para alunos do ensino médio e técnico. Be-
nefício: vale-transporte (R$189,20). Provas:
todas as quartas e sextas-feiras às 11h45,
andar térreo. Endereço: Rua Tabapuã, 469.×

» Curso: Administração/ 2º a 4º sem. Área:
administrativa. Horário: 9h a 16h (1h de inter-
valo). Bolsa-auxílio: R$ 1.500. Benefícios: au-
xílio-transporte (R$ 13,92/dia), vale-refeição
(R$ 35/dia), recesso remunerado, assistência
médica, reembolso de até R$ 280 para curso
de idioma, apoio psicológico, orientação jurí-
dica e financeira, possibilidade de prorrogação
e de efetivação. Requisitos: Excel, inglês in-
termediário. Local: São Paulo/SP (bairro Itaim
Bibi). Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 03130110

» Curso: Administração e ciências contábeis/
6º a 7º sem. Área: financeira. Horário: 8h a
14h. Bolsa-auxílio: R$ 1.500. Benefícios: au-
xílio-transporte, refeitório no local, recesso
remunerado, possibilidade de prorrogação e
de efetivação. Requisitos: gênero feminino,
pacote Office. Local: São Paulo/SP (bairro
Vila Gomes Cardim). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03158054

» Curso: Jornalismo/ 4º a 7º sem. Área: edi-
toração. Horário: 12h30 a 18h30 (negociável).
Bolsa-auxílio: R$ 1.153,34. Benefícios: auxí-
lio- transporte, auxílio-alimentação, recesso
remunerado, possibilidade de prorrogação e
de efetivação. Requisito: pacote Office. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Itaim Bibi). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 03133394

» Curso: Secretariado/ 2º a 3º sem. Área:
administrativa. Horário: 9h a 13h. Bolsa-au-
xílio: R$ 700. Benefícios: auxílio-transporte
(R$ 140/mês), recesso remunerado, possi-
blidade de prorrogação e de efetivação. Re-
quisitos: gênero feminino, pacote Office.
Local: São Paulo/SP (bairro Jardim Paulista).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
03135635

» Curso: Design digital e design gráfico/ 5º
a 7º sem. Área: web design. Horário: 9h a
16h (1h de intervalo). Bolsa-auxílio: R$ 1.200.
Benefícios: auxílio-transporte mensal, auxí-
lio-refeição (R$ 36/dia), assistência médica,
recesso remunerado, possiblidade de pror-
rogação e de efetivação. Requisito: ilustra-
dor. Local: São Paulo/SP (bairro Jardim
América). Contato: (11) 3003-2433, infor-
mar o código 03139523

» Curso: Odontologia. Área: odontologia /
2º a 4º sem. Horário: 14h a 19h, de segunda
a sexta-feira; das 8h a 12h aos sábados.
Bolsa-auxílio: R$ 900. Benefícios: auxílio-
transporte (R$ 8,60/dia), recesso remune-
rado, possibilidade de prorrogação e de efe-
tivação. Requisito: Excel. Local: São
Paulo/SP (bairro Jardim João XXIII). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
03097358×

*Total em 3/12/2019,
podendo haver pequena
variação diária para mais

ou menos.

IMPORTANTE

TODOS OS
SERVIÇOS CIEE

SÃO
GRATUITOS

PARA OS
ESTUDANTES

CADASTRADOS
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Dois jogos decididos nos últimos se-
gundos definiram os campeões da
Copa CIEE Jovem Pan 2019, na

noite de 11/11, no Ginásio do São Paulo Fu-
tebol Clube. A final do torneio de futsal
aconteceu com tudo a que tinha direito:
torcidas animadas e um timaço de comen-
taristas esportivos, como Wanderley No-
gueira, Vampeta, Flávio Prado e Mauro
Beting e um grupo de influenciadores di-
gitais, além de show da cantora Lexa.

Na categoria feminina, o Colégio Ban-
deirantes levou a taça e cravou o bicam-
peonato, vencendo por 1 X 0 o Colégio
Presbiteriano de Guarulhos. Na categoria
masculina, o Colégio Nova Estrela Guia
venceu o Colégio Bandeirantes por 5 X 3,
num jogo emocionante, cheio de viradas.

No final do evento, os melhores times
e destaques individuais da Copa CIEE Jo-
vem Pan 2019 receberam suas medalhas
e troféus. A festa também teve espaço pa-
ra homenagens a participantes que perso-
nificaram os pilares da competição: supe-
ração, garra, alegria e coletividade. Entre
os exemplos está o jogador Fê, do Colégio
24 de Março. O jovem com deficiência

atuou como goleiro durante algumas par-
tidas de seu time, destacando a importân-
cia da diversidade e da superação.

A Copa CIEE Jovem Pan, mais conhe-
cida como Copinha, é o maior torneio in-
tercolegial de futsal do Brasil. Na edição
de 2019, reuniu cerca de 120 equipes mas-
culinas e 30 femininas, que cumpriram ta-
bela entre 31 de agosto e 11 de novembro.
Além do desafio, pelas quadras também
passearam sonhos, embalados pela lem-
brança de jogadores como Juninho Pau-
lista, Zé Elias, Dener e Jô, que foram reve-
lados na Copinha.×

COMPETIÇÃO

“O CIEE tem tudo a ver
com o esporte. A Copa
CIEE Jovem Pan É uma
competição sadia que

ensina princípios
importantes para os

jovens. Estamos prontos
para repetir o sucesso no

ano que vem.”
» Humberto Casagrande,

superintendente-geral 
do CIEE

COLÉGIO BANDEIRANTES

Fotos:  D
ivulgação Ciee/ Alecio Cezar 

CAMPEÕES DA COPA CIEE JOVEM PAN
COLÉGIO NOVA ESTRELA GUIA
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SAÚDE

Cuidados
com
aparelhos
de dente

VOLUNTARIADO

DOADORES DE VIDA 

Há um modismo que está preocu-
pando os dentistas: o uso de apa-
relhos fixos pelos jovens, sem indi-

cação e/ou acompanhamento de profissio-
nais, apenas para efeito estético. Essa prá-
tica traz sérios riscos, como perda de den-
tes, danos ósseos, retração da gengiva,
alergias e outros problemas que podem ser
irreversíveis e, pior, comprometer a saúde
ao longo da vida. 

Pessoas de todas as idades podem usar
aparelhos ortodônticos, mas há con-

traindicações. Uma delas: pe-
riodontite e outras fragilida-
des do osso e da gengiva aos
quais os dentes estão liga-
dos. Por isso, o cirurgião-
dentista Ricardo Horliana,

presidente da Câmara
Técnica de Orto-
dontia do Conselho
Regional de Odon-
tologia de São Paulo
(Crosp), explica que

os pacientes devem ser analisados caso a
caso e acompanhados por um profissional
para garantir a eficácia do tratamento.

Existem dois tipos de aparelhos, o fixo
e o removível, e a escolha depende do pro-
blema a ser corrigido. O mais comum é o
aparelho fixo, que “puxa” os dentes aos pou-
cos para a direção correta. Já os removíveis
podem ter diversas funções, como o caso,
entre outros, da prevenção/interceptação,
que guia os dentes e/ou ossos de crianças
até 12 anos para a posição correta durante
o crescimento facial. 

PALAVRA DOS ESPECIALISTAS
Evite problemas. Nunca utilize aparelhos

ortodônticos por conta própria. Lembre
que, muito mais do que corrigir a posição
dos dentes para fins estéticos ou dar
charme ao sorriso, tais aparelhos têm a im-
portante função de melhorar a mastigação,
a fala, a qualidade da respiração, entre ou-
tros benefícios. E seu mau uso pode criar
problemas que vão durar a vida toda.×

Cada bolsa de sangue doada salva até
quatro vidas. Usando essa métrica,
quase 10 milhões de pessoas podem

ter sido beneficiadas pela coleta de 2,4 mi-
lhões de bolsas, feita até setembro, segundo
estatística divulgada pelo Ministério da Saúde
no Dia Nacional do Doador de Sangue (25
de novembro). O resultado foi obtido graças
à participação de 3,3 milhões pessoas, que
compõem a rede de voluntários que doam
sangue regularmente.

Com o comparecimento de 1,6% da po-
pulação a serviços de coleta que fornecem
ao SUS, o Brasil cumpre a recomendação
da Organização Mundial de
Saúde (OMS) que fixa
esse índice entre 1% e
3%, segundo Rodolfo
Duarte Firmino, coor-
denador-geral de san-
gue e hemoderivados

do ministério. Apesar de estar dentro do
padrão de segurança, ele acredita ser im-
portante ampliar o número de doadores,
em especial nos meses de outono e in-
verno, quando os estoques são mais de-
mandados, mas as doações diminuem, dada
a maior ocorrência de viroses e outras
doenças típicas do período.  

Podem doar pessoas com idade entre 18
e 69 anos, e peso acima de 50 quilos (jovens
de 16 e 17 anos precisam de consentimento
dos pais ou responsáveis). O procedimento
dura cerca de 15 minutos, é totalmente se-

guro e pode ser feito nos
principais hospitais e he-

mocentros. Essas e ou-
tras informações estão
detalhadas nos sites do
ministério e das secre-
tarias estaduais e mu-
nicipais de saúde.×
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MERCADO 

As micro e pequenas empresas foram
o segmento que mais recebeu jovens
em busca da primeira ocupação, em

2018. Ou seja, são as organizações que mais
contribuíram para atenuar a situação do
grupo mais afetado pelo desemprego no
país, correspondendo a 40% das pessoas
sem ocupação.

O levantamento é do Sebrae, e conside-
rou dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged) do Ministério da
Economia: do total dos 1,5 milhão dos empre-
gados pela primeira vez, 791 mil (55%) foram
contratados por micro e pequenas empresas;
647 mil (45%) pelas médias e grandes orga-
nizações; e 7 mil pela administração pública.
Por setor, o comércio teve destaque entre os
pequenos negócios, registrando o maior nú-
mero de contratos para entrada no mercado
de trabalho (305,6 mil), superando o das mé-
dias e grandes empresas (139,7 mil).×

MPEs, maiores 
amigas dos jovens 

COMPORTAMENTO

CONTROLANDO O FOCO
» PLANEJAR. O primeiro passo é ordenar
as tarefas, mantendo uma agenda
organizada preferencialmente por critérios
de prioridade e com marca de tempo. Isso
ajuda a reduzir estresse, ansiedade e o caos
mental de quem quer fazer muita coisa ao
mesmo tempo e acaba perdido entre
tarefas não concluídas.

» ORGANIZAR. Um ambiente confortável,
livre de distrações (TV ligada, música,
rodinhas de conversa, etc.), com cada coisa
em seu lugar, cria as condições ideais para
fazer render os estudos ou o trabalho.

» RELAXAR. Estudos mostram que
algumas pausas diminuem o
cansaço e a irritação quando

estamos sob pressão. Vale assistir
a um vídeo, dar uma volta no

parque, tomar um café no bar
da esquina com um amigo, ou
seja, realizar uma atividade
diferente que dê muito prazer
e nenhuma preocupação. 

» INTERESSAR. Sabe aquelas matérias
chatas que não despertam a mínima
vontade de estudar, mas têm grande peso
nas provas? Tá, é difícil manter o foco. Mas
alguns truques podem ajudar. Vale
experimentar, por exemplo, assistir a um
filme (há documentários excelentes) ou ler
um livro de ficção sobre o tema. Às vezes,
isso ajuda a descobrir aspectos atraentes
que nem se imaginava existir naquele tema.

» JOGAR. Quem diria que jogar games 
de ação melhora a atenção visual 
seletiva e treina a habilidade de 
responder rapidamente a estímulos? 
Pois a respeitadíssima revista Nature
publicou um estudo da Universidade de
Rochester, nos Estados Unidos,
mostrando exatamente esse efeito.
Portanto, game é uma ótima opção 
para se distrair sem remorso de estar
perdendo tempo.×

Fonte: Adaptado do artigo 12 estratégias
cientificamente comprovadas para se concentrar

melhor (site Universia)

II EXPO CIEE

Sucesso de público

Mais de 13 mil jovens compareceram à
II Expo CIEE Ceará, realizada no
Centro de Eventos, em Fortaleza.

Durante dois dias (28 e 29/11), eles assistiram
a palestras sobre tema como profissões do fu-
turo, escolha de carreira e lições de liderança
retiradas da série Game of thrones. De acordo
com os organizadores, somente no primeiro
dia foram atendidos 1,6 mil estudantes em
busca de vagas de estágio e aprendizagem,
ofertadas por organizações parceiras.

O evento contou com o apoio do progra-
ma Ceará Pacífico, iniciativa do governo esta-
dual que objetiva construir uma cultura de paz.
Também participaram o Ministério da Econo-
mia (emissão de carteiras de trabalho digitais),
Bradesco/Next (patrocínio máster) e patrocí-
nio das instituições de ensino Estácio, Faece-
Fafor, FGN, Pitágoras, Quero Bolsa, Uninas-
sau, Unifametro e Unifor (patrocinadores).×

Quase todos sabem que
alimentação saudável,
noites bem dormidas e

exercício físico são fatores
indispensáveis para aumentar a
produtividade dos estudos ou do
trabalho. Mas há algumas outras
dicas que ajudam a driblar um
problema que atrapalha bastante
o rendimento seja na empresa,
seja na escola: a falta de
concentração, também
conhecida por atenção ou foco. 

Fonte: Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados

(Caged) do Ministério da Economia

55%
Micro e pequenas 

empresas

45%
Médias e 
grandes 

empresas

<1%
Administração

pública

PRIMEIRO EMPREGO:
CONTRATAÇÃO 

POR TIPO DE 
ORGANIZAÇÕES 
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TEM OU NÃO TEM HÍFEN? (2)

DICAS DE PORTUGUÊS

SEMI
1º) Quando seguido de h e i, pede hífen.

Exemplo: O comportamento do
agressor foi semi-humano.

2º) Nas demais expressões, as palavras
vêm coladas. Exemplo: A porta estava
semiaberta, quando João chegou,

SUB
1º) Usar o hífen antes de h, b e r. Exemplo:

É preconceito falar em sub-raça para
caracterizar de forma pejorativa um
grupo de pessoas.

2º) Usar as palavras coladas, nos outros
casos. Exemplo: O submarino
participou do desfile naval.

SUL
Pede hífen na formação de adjetivos
pátrios. Exemplo: Os sul-africanos e os sul-
americanos se alinharam no debate sobre
protecionismo comercial.  

VICE
Usa-se sempre com hífen. Exemplo: O
vice-diretor do departamento recebeu o
vice-governador para um café da manhã.

SUPER
1º) Com hífen antes de h e r. Exemplo: O

Super-Homem foi um dos primeiros
personagens dos quadrinhos da
Marvel.

2º) Sem hífen nos demais casos. Exemplo:
A superexigente cozinheira encontrou
tudo o que queria no supermercado.

TELE
1º) Usar hífen apenas quando seguido de h.

Exemplo: O tele-herói recebeu uma
tele-homenagem dos fãs. 

2º) Nos demais caso, dispensar o hífen.
Exemplo: O telecurso para os
funcionários do telesserviço terá uma
teleconferência.

ULTRA
1º) Pede hífen antes de a e h. Exemplo: O

protótipo do carro é ultra-avançado.
2º) Nos demais casos, usar tudo junto.

Exemplo: O médico pediu um
ultrassom da coluna.×

Fonte: Adaptado do livro Manual de 
redação e estilo, de Dad Squarisi.

Continuando, 
com mais um
pouco daquelas

palavrinhas compostas
que causam dúvida em
muita gente. Afinal, quem
nunca perguntou se
determinada expressão
tem ou não aquele
tracinho? Aqui vai mais
uma ajuda, com alguns
casos mais comuns. 

DIA DO ARQUITETO
O arquiteto é responsável
pela criação de projetos de
edificações, assim como
de projetos para urbanizar
ou reurbanizar áreas das ci-
dades ou mesmo criá-las

do zero (como Brasília e Palmas, capital de
Tocantins). Seu objetivo principal é organizar
áreas internas e externas para oferecer con-
forto e funcionalidades aos usuários.

» Formação: Graduação superior, com
duração média de cinco anos, mesclando
matérias humanas e técnicas, como
história da arte, desenho técnico, sistemas
estruturais. Como a maioria das matérias é
prática, o estágio é recomendável. 

» Áreas de atuação: Projetos de construção
ou restauro de residências, hospitais,

indústrias, comércios; condomínios, etc.);
acompanhamento e administração de
obras; planejamento urbano; paisagismo;
entre outras. Uma área nova e em
crescimento é o design de videogames,
que cada vez mais inclui criação de
interiores, cidades, etc.

» Perfil profissional: Saber desenhar (basta
representar as ideias e propostas de forma
clara); fazer cálculos, o que implica ter
facilidade com matemática e raciocínio
lógico; ser criativo para acompanhar as
tendências de mercado; conhecer os
recursos de TI específicos para a profissão;
dialogar e negociar com clientes,
fornecedores e funcionários; ter
conhecimento das múltiplas variáveis
incluídas no trabalho (iluminação, uso de
cores, materiais disponíveis, ventilação,
isolamento acústico, etc.).  ×

DEZEMBRO
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“Estou amando a mulher que estou me
tornando.” Assim Milene Dino Batista,
uma aprendiz de 16 anos, encerra o áudio

no qual fala da poesia que escreveu sobre o
Dia da Consciência Negra e que, com o entu-
siasmo e a ousadia da adolescência, abriu o
Instagram e postou o poema para o cantor
Seu Jorge, um dos seus ídolos. Encantada, não
esconde a surpresa ao receber a resposta, às
duas horas da madrugada, com os parabéns
do artista por sua iniciativa, postura e carinho.

Não faz muito tempo que Milene desco-
briu o dom para a poesia. Foi durante um en-
contro de capacitação no CIEE – conta –
que os colegas comentaram como desenvol-
via rápido o tema e como ficavam boas as
críticas sociais que fazia. Na véspera do Dia
da Consciência Negra (20 de novembro),
veio o estalo. “Achei que eu, como indivíduo,
deveria fazer a minha parte.” Durante a jor-
nada de aprendizagem numa agência do
Banco do Brasil, em Dourados/MS, escreveu
o poema – “graças ao meu chefe, que é uma
pessoa compreensiva” – e apresentou aos
colegas durante a reunião diária da equipe,
que dura 15 minutos. Em casa, mostrou à
mãe e “como sou fã do trabalho do Seu Jor-
ge, mandei para ele”. 

Milene reconhece que tem um espaço pa-
ra falar, “muito maior do que aqueles que mui-
ta gente gostaria de ter”. Por isso, agradece
ao Banco do Brasil, aos colegas e ao CIEE,
com uma menção especial à instrutora Jozi-
lene Marks, que conduz os encontros de ca-
pacitação teórica, que são realizados em com-
plemento ao treinamento prático que os
aprendizes recebem nas empresas onde
atuam. Esse é um dos mais belos exemplos,
entre tantos outros, do acerto do CIEE ao fo-
car seu programa de aprendizagem na forma-
ção integral dos jovens participantes. Os cur-
sos vão muito além da capacitação profissio-
nal, pois visam também estimular o autoco-
nhecimento, o protagonismo no desenvolvi-
mento de talentos e potencialidades, a au-
toestima e a confiança na possibilidade da
realização dos sonhos de cada um.   

Milena avalia que tem amadurecido muito
com todos esses contatos e encerra com a
frase que abre essa matéria e que agora a fi-
naliza, pois manifestações como essa são, para
o CIEE, uma das melhores recompensas para
o esforço que empreende em favor da inclu-
são social e profissional dos jovens aprendizes.
“Estou amando a mulher que estou me tor-
nando e o CIEE tem muita parte nisso.”

Situações que ecoam a falta de esperança 
Marcos Vinicius fuzilado com 14 anos perdeu sua infância.
Vagabundo tem que morrer – eles disseram. 
Mas era só uma criança...

Circunstâncias desiguais, oportunidades restritas.
80 tiros de engano? Ah mano, se liga...
Guarda-chuva confundido com fuzil, o cara mereceu? 
Na verdade era só mais um coitado que o estado esqueceu.

Não é sobre olhar para avanços, e sim melhorar os desastres.
Explica pra mim, como que pode tanta crueldade? 
Abrir os olhos e observar, quantos negros há nesse lugar...
Meritocracia eles diriam... sempre faltando com a verdade 
Porque nem na menor das possibilidades 
Todos teriam as mesmas oportunidades. 

Muita coisa engasgada, muita mágoa. 
Há quem acredite que a miscigenação não foi forçada, 
Anos de atraso e uma dívida histórica 
Ainda existe gente que não dá bola.

Dia 20 de novembro é um marco para nossa história 
Porém o negro merece reconhecimento toda hora. 
Consciência que vos falta, falta de consciência que nos mata,
O racismo é real e presente 
Mesmo quando se esconde atrás de opinião. 
Será que a Agatha teve opção? 

Todos serão lembrados, como um possível apelo
Parem de nos matar, de implantar desespero.

Dia da consciência negra, dia de paciência, 
Dia dos brancos terem consciência... 
Entender que não é sobre o seu amigo bem de vida
E sim sobre todos os favelados sem perspectiva!!!×

CONSCIÊNCIA NEGRA

DESPERTAR PARA A ARTE, 
UM EFEITO COLATERAL DA APRENDIZAGEM

A jovem Milena entre as
integrantes da equipe de

aprendizagem do CIEE: líder
técnica Ana Carolina Marques

(esq) e instrutora Jozilene Marks.

Divulgação/CIEE
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» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h a 14h. Salário: R$
998. Benefícios: vale-transporte mensal, vale-
alimentação, assistência médica. Requisito:
18 a 22 anos. Local: São Paulo/SP (bairro Vila
Buarque). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03150058

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h30 a 14h30. Salário:
R$ 4,54/hora. Benefícios: vale-transporte,
vale-refeição (R$ 10/dia), vale-alimentação
(R$ 5/dia). Requisito: 18 a 19 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Itaim Bibi). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03140012

» Curso: Ensino médio cursando. Área: ma-
garefe. Horário: 8h a 14h. Salário: R$ 800.

Benefícios: vale-transporte, seguro de vida.
Requisitos: gênero masculino, 18 a 22 anos.
Local: São Paulo/SP (bairro Jardim Paulista).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
03148755

» Curso: Ensino médio cursando. Área: logística.
Horário: 8h a 12h. Salário: R$ 546,51. Benefício:
vale-transporte. Requisito: 16 a 22 anos. Local:
São Paulo/SP (bairro Itaim Paulista). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 03155662

» Curso: Ensino médio concluído. Área: pro-
dução. Horário: 8h a 12h. Salário: R$ 454.
Benefício: vale-transporte. Requisitos: gênero
masculino, 18 a 22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Cambuci). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03132856×

2.392*
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 Pulo/SP (bairro Belen-
zinho) oferece vaga de aprendiz para pes-
soas com deficiência, ensino médio cur-
sando ou concluído. Área: financeira. Ho-
rário: 7h45 a 14h45 ou 10h45 a 16h45, se-
gunda a sexta-feira. Salário: R$ 756. Be-
nefícios: vale-transporte, restaurante no
local, convênios médico e odontológico,
auxílio-farmácia e vale-alimentação. Enviar
CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br
informando no Assunto: Vaga 03156940

» Empresa em São Paulo/SP (bairro
Cidade Monções) oferece vaga de
aprendiz para pessoas com deficiência,
ensino médio cursando ou concluído.
Área: financeira. Horário: 9h a 16h,
segunda a sexta-feira. Salário: R$ 998.
Benefícios: vale-transporte, vale-refeição,
assistência médica e odontológica, seguro
de vida em grupo. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br informando no
Assunto: Vaga: 031542355×

*Total em 3/12/2019, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

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