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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

EEsta edição traz informações
sobre várias oportunidades que
podem auxiliar os jovens a
aprimorar a preparação para a
carreira, seja aproveitando a

grande oferta de vagas de estágio e
aprendizagem, seja candidatando-se a bolsas
de estudos para a faculdade, ofertadas pelo
governo. Também apresenta várias dicas úteis
para que o estagiário e o aprendiz do CIEE
tenham um bom desempenho nas empresas
contratantes e, assim, potencialize suas
possibilidades de efetivação.×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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BOLSA PARA FACULDADE

PROUNI ABRE PRIMEIRO SELETIVO
DE 2020 NO FINAL DE JANEIRO

Divulgação da lista dos pré-selecionados
» Primeira chamada: 4 de fevereiro
» Segunda chamada: 18 de fevereiro

Matrícula ou efetivação do processo seleti-
vo próprio da IE escolhida
» Primeira chamada: 4 a 11 de fevereiro
» Segunda chamada: 18 a 28 de fevereiro

O que é o Prouni?
Um programa do governo federal que

concede dois tipos de bolsa para alunos que
não têm condições de pagar o custo total
de um curso superior:

» Bolsa integral para alunos pertencen-
tes a famílias com renda mensal per
capita de até 1,5 salário mínimo

» Bolsa parcial cobre 50% do custo do
curso para candidatos com renda fami-
liar mensal per capita de até 3,5 salá-
rios mínimos (a outra metade é res-
ponsabilidade do aluno, que também
pode buscar financiamento pelo Fies).

Quem pode participar do Prouni 2020?
Confira os principais requisitos:
» ser brasileiro e não ter diploma de cur-

so superior;
» ter participado do Enem 2019 e atingi-

do média aritmética superior a 450
pontos e não ter zerado na redação

» ter cursado o ensino médio completo
em escola pública ou em escola parti-
cular na condição de bolsista integral;
ainda pode ter feito esse nível parcial-
mente em cada uma das redes, mas
sempre com bolsa integral no período
em que frequentou a escola particular

» Consultar o manual do bolsista e o edi-
tal com a relação completa de exigên-
cias, disponíveis no site do MEC

Há nota de corte para a pré-seleção?
Sim e precisa ser consultada com fre-

quência, pois pode ser elevada caso alunos
com melhor pontuação se inscrevam para o
mesmo curso.

Não fui pré-selecionado e agora? 
Daqui a seis meses, haverá um novo pe-

ríodo de inscrições para o segundo semes-
tre e podem participar também os candida-
tos não aprovados na seleção do primeiro
semestre. 

»ATENÇÃO: É preciso preencher correta-
mente todos os campos da ficha de inscri-
ção e não utilizar dados falsos, pois as in-
formações serão checadas pelo MEC.×

Uma dica para avaliar a qualidade do
curso escolhido: acessar o resultado do

Conceito Preliminar dos Cursos, no site do
MEC (http://portal.mec.gov.br/). Segundo o
Inep, das 8.520 graduações avaliadas, 7.524
obtiveram notas 3 e 4, sendo que apenas
149 cravaram a nota máxima 5. Para montar
o ranking, o Inep considera o resultado do
Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Enade); a diferença entre os
desempenhos esperado e observado; o
porcentual de mestres, doutores e regime
de trabalho; e questionário do estudante do
Enade (percepção do aluno).×

Conceito Preliminar dos Cursos

                                     GRADUAÇÕES
Nota 5       1,7%           149
Nota 4       31,7%        2.702
Nota 3       56,6%       4.822
Nota 2       9,5%         813
Nota 1        0,4%         34
Fonte: Inep

Oprazo das inscrições
para o Prouni/1º
semestre de 2020

vai de 28 a 31 de janeiro e
elas devem ser feitas
exclusivamente pelo
endereço oficial
http://siteprouni.mec.gov.br.
É importante que o
candidato fique atento ao
cronograma, pois, se perder
a data de qualquer uma das
etapas, será
automaticamente excluído
da convocação.
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OPORTUNIDADE 

Para aproveitar a grande oferta de vagas
de estágio e aprendizagem prevista para
o primeiro trimestre – um total de 85

mil oportunidades —, consulte regularmente
o Portal CIEE para escolher aquelas que são
mais compatíveis com seu curso e suas aspi-
rações de carreira.

Um dos primeiros passos para ter sucesso
e conseguir uma convocação é se cadastrar
no banco de talentos do CIEE ou, se já for
inscrito, empenhar-se em manter o currículo
atualizado. Para auxiliar nessa tarefa, a revista
JOVEM CIEE alinha algumas dicas: 
» Preencha ou confira seus dados pessoais

corretamente para garantir que vai receber
nossas mensagens sobre processos
seletivos e outras iniciativas, seja por e-
mail, seja por telefone 

» Atualize o cadastro com a inclusão de
novos cursos, mudança de endereço, de
telefone, de nível de ensino, etc.

» Dedique atenção especial aos detalhes

como nível de ensino, nome correto da
escola, entre outras informações 

» Para mostrar um pouco mais de seu
potencial, o CIEE disponibiliza a
possibilidade de você mesmo gravar um
vídeo de apresentação no Portal, e dá
orientações para conseguir o melhor
resultado 

» Para se preparar melhor para os processos
seletivos, aproveite os cursos gratuitos
com certificado do CIEE Saber Virtual, e
não se esqueça de inseri-los no seu
perfil quando finalizá-los ×

85 MIL VAGAS EM OFERTA NO CIEE

COMUNICAÇÃO

PARA SE RELACIONAR BEM

Veja essas e outras
dicas na REVISTA DO
CIEE |EMPRESAS nº
8/coluna Outras
Palavras/Dad Squarisi,
que estará disponível
no Portal CIEE na
segunda quinzena de
janeiro/2020  

ATENÇÃO: 
O CIEE não 
cobra qualquer 
taxa, serviço ou 
material que 
oferece aos estudantes

Que tal entrar na turma do pega bem?
Pega bem dar bom-dia ao entrar no
elevador. Pega bem pedir desculpas

ao perturbar alguém. Pega bem usar o cinto
de segurança. Pega bem respeitar a faixa de
pedestres. Pega bem, sobretudo, reverenciar
a língua.

DOIS MANDAMENTOS
A internet revolucionou a leitura e a escrita.
É tal a avalanche de informação que ser lido
se tornou o luxo do luxo. Olho vivo! Mensa-
gens que enchem a tela dão preguiça. São
deletadas. Os esbanjadores verbais têm de
se conter e abrir passagem para mensagens
econômicas. Elas obedecem a dois manda-
mentos. Um: menor é melhor. O outro: me-
nos é mais. 

NEM MAIS, NEM MENOS
Há pleonasmos e pleonasmos. Alguns estão
na cara. É o caso de subir pra cima, descer

pra baixo, entrar pra dentro, sair pra fora.
Outros não parecem, mas são. Um deles:
panorama geral. Todo panorama é geral.
Basta panorama. Outro: pequeno detalhe.
Todo detalhe é pequeno. Basta detalhe. 

Mais um: planos para o futuro. Todo pla-
no é para o futuro. Basta planos. Outros: elo
de ligação, país do mundo, ainda continua,
manter a mesma. Elo, país, continua e manter

dão o recado no tamanho certo — sem mais
nem menos.

SÓ NO PLURAL 
Oba! As férias chegaram. Sombra e água
fresca pedem passagem. Abram-lhes alas.
Com um cuidado – a palavra férias só se usa
no plural. Artigo, adjetivos, pronomes e ver-
bos a ela relacionados concordam com a
boa-vida. O mesmo acontece com óculos,
que só existe no plural – meus óculos, os

óculos, óculos escuros, óculos coloridos. Nas
férias, perdi meus óculos. ×
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OLIMPÍADA JOVEM

Ciências rendem ouro e prata para o Brasil...

Esportes
ajudam a
formar
profissionais 
de qualidade

Que praticar esporte é ótimo,
todos sabem. Mas bate a
dúvida: é melhor encarar

uma modalidade individual ou
uma coletiva? Claro que
depende da personalidade de
cada um. Mas, para os jovens,
um esporte coletivo, como
basquete, vôlei, futebol,
revezamento, rúgbi e outros –
dizem especialistas – é mais
motivador, gera resultados benéficos no
lado psicológico e trabalha habilidades
pessoais, que são úteis também fora das
quadras, incluindo o ambiente de trabalho.
Confira algumas boas lições que serão
benéficas para todas as áreas da vida pessoal
e profissional.

Atuar numa equipe trabalha ques-
tões relacionadas com lideranças e

hierarquia (o capitão, os dirigen-
tes, o treinador, o juiz); com
normas e boas condutas (re-
gras do jogo, lealdade, apoio
aos companheiros); e com o
comprometimento para atin-

gir os objetivos do grupo.
Praticar esporte coletivo

ensina o valor do planejamento; a
arte da comunicação; a necessidade

de compartilhar objetivos, decisões e tare-
fas; a importância da diversidade, inclusive
de opiniões. Ou seja, habilidades para tor-
nar produtivo e eficiente o trabalho em
equipe, diferencial valioso no ambiente
corporativo. ×

OBrasil saiu com duas medalhas de
ouro e quatro de prata na 16ª
Olimpíada Internacional Júnior de

Ciências (IJSO, na sigla em inglês),
disputada no Catar, na primeira quinzena
de dezembro. Com esse resultado, ficaram
para trás potências como China, Alemanha,
França e Coreia do Sul. A competição é
uma das mais importantes olimpíadas

científicas do mundo e contou com a
participação de cerca de 350 estudantes,
de até 15 anos, representando 70 países.
Trouxeram o ouro os estudantes paulistas
Caio Augusto Siqueira (Colégio Objetivo) e
Vinicius Tanaka (Etapa). Conquistaram as
pratas Gustavo Baracat, Pedro Michaluat
Pezato e Alícia Duarte Silva (Objetivo) e
Lucas Takaysu (Etapa). ×

... e vagas para campeões 

Mais estímulos: em 2020 as
universidade públicas paulistas
(USP, Unicamp e Unesp) vão

oferecer 408 vagas em todas as áreas
(humanas, exatas e biológicas) para
medalhistas das olimpíadas de matemática,
física, língua portuguesa e robótica. Com

isso, as três instituições alinham-se à
tendência internacional de avaliar outras
habilidades e experiências dos candidatos,
além das provas tradicionais dos
vestibulares. Detalhe: a Unicamp informa
que cerca de 80% dos medalhistas
incluídos vieram da escola pública. ×
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“O aluno pode não ter
ido tão bem no

vestibular. Mas teve
ótimo desempenho em

olimpíada, mostrou que
tem interesse e vocação.

Ele tem o que precisa
para entrar na

graduação.”
Gladis Massini-Cagliari,
pró-reitora de graduação

da Unicamp 
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CARREIRA

Essa história inspiradora ilustra, , com pe-
quenas variações, o impacto que o in-
gresso no programa Aprendiz do CIEE

provoca na vida dos jovens, graças à parceria
de empresas com visão de futuro. Eles parti-
cipam da turma de 20 candidatos seleciona-
dos para receber formação profissional na
Unidade Andrade, em Pitangueiras/SP, da Te-
reos Açúcar & Energia Brasil, uma das líderes
do setor sucroenergético e uma das primeiras
empresas a apostar na contratação de apren-
dizes para o agronegócio – modalidade lan-
çada em 2019. 

“O programa dá oportunidade de cresci-
mento profissional e pessoal aos jovens que
ingressam no mercado de trabalho como
aprendizes”, destaca Bruna de Freitas Antunes,
gestora de RH da Tereos. “Também auxilia no
desenvolvimento de competências compor-

tamentais, como relacionamento interpessoal,
trabalho em equipe, comunicação assertiva e
inovação.” Em contrapartida, “é uma possibi-
lidade de a empresa ter profissionais mais ca-
pacitados e qualificados, e de formar futuros
líderes no campo”.

Com esse propósito, os aprendizes da Te-
reos fazem job rotation para conhecer dife-
rentes áreas, permanecendo por três meses
em cada uma delas, até completar a partici-
pação no programa, que tem duração de 15
meses. “O CIEE se mostrou muito parceiro
em desenvolver um programa que fizesse sen-
tido ao nosso negócio”, afirma Bruna, refe-
rindo-se ao apoio obtido por vários profissio-
nais da equipe, desde o atendimento, passando
pelo processo seletivo dos aprendizes até
acompanhamento do instrutor técnico, que
faz visitas regulares à empresa.×

Ser aprendiz renovou a vida de Lidiane
Freitas Ramos, 18 anos. “Foi uma das
coisas mais importantes que me acon-

teceu”, avalia, ao fazer um balanço dos  pri-
meiros meses no programa de formação
profissional na Tereos. “Eu era muito tímida
e me soltei mais depois das aulas de capaci-
tação teórica, quando fazemos apresenta-

ções e trabalhos em grupo.” Além de co-
nhecer os processos de plantação e colheita,
ela se identificou com a área de informática
e procurou mais informações sobre isso.
Atuou na área de manutenção primária e
preventiva de equipamentos, depois de pas-
sar pelo setor de produção agrícola, e agora
seguiu para o de desenvolvimento técnico. 

Descoberta 
da tecnologia 

Imagens:  Divulgação

Atendendo o moderno agronegócio

• Agronegócio
» Trabalhador da cultura de 

cana-de-açúcar
» Trabalhador volante da agricultura 
» Operadores de máquinas de

beneficiamento agrícola
» Magarefe (maiores de 18 anos)

• Auxiliar de alimentação: preparo e serviços

• Auxiliar de produção industrial
• Comércio e varejo
• Logística
• Módulo básico (Mundo do Trabalho)
• Ocupações administrativas 
• Operador de computador
• Operador de telesserviços
• Serviços bancários (jovens e adolescentes)
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» Mais informações:
www.ciee.org.br

GRADE DE
CURSOS PARA
APRENDIZES





» Curso: Ensino médio cursando. Área: lo-
gística. Horário: 8h a 14h. Salário: R$ 731,59.
Benefício: vale-transporte mensal. Requisito:
16 a 22 anos. Local: São Paulo/SP (bairro
Pinheiros). Contato: (11) 3003-2433, infor-
mar o código 03187492

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h a 14h. Salário: R$
731,59. Benefício: vale-transporte mensal.
Requisito: 18 a 22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Pinheiros). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 3184086

» Curso: Ensino médio concluído. Área: in-
dústria da carne. Horário: 16h30 a 22h30.
Salário: R$ 1.039. Benefício: vale-transporte
mensal. Requisitos: 18 a 22 anos, sexo mas-

culino. Local: São Paulo/SP (bairro Vila Nova
Conceição). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 3186751

» Curso: Ensino médio concluído. Área: lo-
gística. Horário: 12h a 18h. Salário: R$ 998.
Benefício: vale-transporte. Requisitos: 18
a 22 anos, sexo masculino. Local: São
Paulo/SP (bairro Vila Bertioga). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 3183957

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 9h a 15h. Salário: R$
1.346,78. Benefício: vale-transporte. Re-
quisitos: 18 a 22 anos, sexo feminino. Local:
São Paulo/SP (bairro Jardim Fim de Semana).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
3188928×

2.561*
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 Pinheiros)
oferece vaga de jovem aprendiz para pessoas
com deficiência, com ensino médio cursando
ou concluído. Área: administrativa. Horário:

manhã ou tarde, 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×

*Total em 14/1/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

IMPORTANTE TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 
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SELEÇÃO COMPORTAMENTO
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Aentrevista, realizada durante o processo
seletivo, é o melhor momento para o
estudante esclarecer e até negociar as-

pectos do contrato e do programa de estágio
que poderão gerar estresses no futuro. Depois
de ouvir o entrevistador, responder aos seus
questionamentos e, se solicitado, detalhar
itens do currículo, provavelmente o candidato
terá um espaço aberto para perguntas e escla-
recimento de dúvidas, seja sobre o contrato de
estágio, seja sobre o programa ou mesmo a
política de RH da empresa.

Aqui, vale abrir parênteses: é importante 
que o candidato preste atenção à apresentação

que o entrevistador certamente fará 
sobre a empresa e evite formular perguntas

sobre o que já foi explicado.

Nessa parte da entrevista, o candidato po-
derá solicitar informações sobre avaliação de
desempenho, feedbacks, jornada, bolsa-auxílio,
benefícios, etc. Com isso, terá elementos para
decidir se aceita ou não a vaga. Muitas vezes, o
jovem foca só no valor da bolsa-auxílio. Mas,
como pontua Jéssica Oliveira, assistente de de-
senvolvimento humano e organizacional do
CIEE em entrevista para a Rede Vida, mais im-
portante do que a remuneração é a oportuni-
dade para adquirir experiência prática, diferen-
cial que terá grande peso no futuro da carreira. 

Ela ainda dá três dicas que vão ajudar o es-
tudante a analisar a proposta de estágio:
» Antes da entrevista, pesquise o valor da

bolsa-auxílio praticado pelo mercado para
vagas similares e defina qual é o mínimo e
o máximo que deseja

» Não aceite uma vaga já pensando em pedir
aumento no futuro

» Considere os benefícios que vêm no
pacote, pois podem engordar a renda
mensal: plano de saúde, auxílio-
alimentação, vale-transporte,
estacionamento, bolsa de estudos, etc.×

Não é fácil encarar a dupla jornada estudo
e estágio. Há ocasiões em que você chega
ao fim do dia cansado e frustrado, pois pa-

rece que todo o esforço feito deu pouco ou até
nenhum resultado. Uma vida saudável – com boa
alimentação, exercício físico, a dose certa de sono
e algum lazer – é fundamental para enfrentar a du-
pla jornada com sucesso e alto desempenho. Isso
quase todo mundo sabe. Mas para fazer o dia ren-
der é preciso proteger-se dos ladrões de tempo,
que estão escondidos em vários hábitos que, de
tão comuns, nem nos damos conta de que conso-
mem horas e horas. Veja quais são os maiores vi-
lões e as dicas para eliminá-los. 
» REDES SOCIAIS. São viciantes e pedem o

maior cuidado. Feche as abas de redes sociais e
evite olhar seus feeds a cada cinco minutos. O
ideal é definir um período para ler e responder
os posts (hora do almoço e antes de dormir,
por exemplo). Também programe o celular
para notificar só as mensagens importantes. 

» E.MAILS. O mesmo vale para e.mails.
Concentre-se nos assuntos realmente
importantes e, de preferência, que tenham a
ver com suas tarefas. Fixe um horário para ler
e responder as outras mensagens. 

» PRIORIDADE. Organize uma agenda com as
tarefas do dia. Para facilitar marque com uma
cor diferente cada uma delas, divididas em
urgentes, intermediárias e  menos importantes.
Tomou uma decisão? Cumpra! Termine as
tarefas que começou e nada de ficar pulando
de uma atividade para outra. 

A boa gestão de tempo é sinônimo de menos
cansaço e mais produtividade. Lembre-se: o
passo principal para combater os ladrões do

tempo é assumir o controle das horas.×

Fuja dos ladrões 
de tempo

COMO 
AVALIAR A
PROPOSTA 
DE ESTÁGIO 
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1.536*
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 (bairro Brooklin)
oferece vaga de estágio para pessoa com de-
ficiência, cursando ensino superior em admi-
nistração ou gestão em RH. Área: recruta-
mento/ área de diversidade. Horário: 10h a
17h, segunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$
1.500. Benefícios: vale-transporte (até R$
200), vale refeição (R$ 636) e seguro de vida.
Enviar CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br
informando no Assunto: Vaga 03165717

» Empresa em São Paulo/SP (região da Faria
Lima) oferece vaga de estágio para pessoas
com deficiência, cursando ensino superior em
administração, marketing ou gestão de RH,
do 3º ao penúltimo sem. Área: administrativa.

Horário: 8h a 15h, segunda a sexta-feira.
Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Benefícios: auxílio-
transporte e vale-refeição (R$ 35/dia). Enviar
CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br in-
formando no Assunto: VAGA BARILLA

» 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: Engenharia de materiais/ 1º ao 6º
sem. Área: técnica. Horário: 9h a 16h (1
hora de intervalo). Bolsa-auxílio: R$ 1.500.
Benefícios: auxílio-transporte mensal, vale-
refeição. Requisito: inglês intermediário.
Local: São Paulo/SP (bairro Brooklin). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
3159162

» Curso: Marketing/ 2º a 3º sem. Área:
marketing. Horário: 8h a 14h. Bolsa-auxílio:
R$ 1.500. Benefícios: auxílio-transporte
mensal, recesso remunerado. vale-refeição.
Requisitos: carteira de habilitação e con-
dução própria. Local: São Paulo/SP (bairro
Pinheiros). Contato: (11) 3003-2433, infor-
mar o código 3120236

» Curso: Direito/ 7º a 9º sem. Área: jurídica.
Horário: 10h a 16h (1h de intervalo). Bolsa-
auxílio: R$ 1.250. Benefícios: auxílio-trans-
porte mensal, recesso remunerado, possi-
bilidade de prorrogação e de efetivação.
Requisito: Carteira da OAB. Local: São

Paulo/SP (bairro Centro). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 3187342

» Curso: Administração/ 7º sem. Área: finan-
ceira. Horário: 9h a 16h (1h de intervalo). Bolsa-
auxílio: R$ 2.000. Benefício: auxílio-trans-
porte. Requisito: inglês avançado. Local: São
Paulo/SP (bairro Vila Olímpia). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 3182463

» Curso: Administração/ 2º a 5º sem. Área:
administrativa. Horário: 8h a 15h (1h de inter-
valo). Bolsa-auxílio: R$ 1.015. Benefícios: au-
xílio-transporte, recesso remunerado. Requi-
sito: pacote Office. Local: São Paulo/SP (bairro
Mooca). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 3160654

» Curso: Ensino médio/ 1º ano. Área: adminis-
trativa. Horário: 8h30 a 15h30 (1h hora de in-
tervalo). Bolsa-auxílio: R$ 850. Benefício: au-
xílio-transporte mensal. Requisito: não há.
Local: São Paulo/SP (bairro Vila Inah). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 3189851×

12 » ESPAÇO ESTÁGIO

*Total em 14/1/20120, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

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