
CIEE e CPTM promovem semana de orientação profissional 
Ação gratuita é voltada para estudantes a partir dos 14 anos e percorrerá 

várias linhas 
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE irá levar a “Semana de Orientação 
Profissional” para os passageiros da CPTM. Entre os dias 6 e 12 de fevereiro, 
exceto o fim de semana, os estudantes que passarem pelas estações terão 
oportunidade de realizar teste vocacional, elaborar currículo, receber dicas de como 
se portar em uma entrevista, buscar vagas de estágio e se cadastrar no CIEE 
Saber Virtual – curso EAD gratuito. O projeto já atendeu quase 2 mil pessoas no 
Metrô de São Paulo em janeiro. 

A ação itinerante passará pelas estações Palmeiras-Barra Funda, São Miguel 
Paulista, Brás, Santo André e Osasco. Serão oferecidos quatro tipos de 
atendimentos, realizados por uma equipe especializada do CIEE: “Teste 
Vocacional”, “Elaboração de Currículo”, “Postura e Imagem Profissional” e 
“Cadastro e Curso Online”. 

Os jovens e adolescentes serão atendidos em grupos de cinco pessoas. Cada 
atendimento terá duração de 10 minutos para que seja possível esclarecer o maior 
número possível de dúvidas do público. 

Confira a agenda: 

Quinta-feira, 6/2: Palmeiras-Barra Funda (Linhas 8-Diamante e 7-Rubi) 

Sexta-feira, 7/2: São Miguel Paulista (Linha 12-Safira) 

Segunda-feira, 10/2: Brás (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade) 

Terça-feira, 11/2: Santo André (Linha 10-Turquesa) 

Quarta-feira, 12/2: Osasco (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda) 

  

CIEE 55 anos - Transformando vidas, construindo futuros 

Desde sua fundação, há mais de 55 anos, o CIEE se dedica à capacitação 
profissional de estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma 
nova frente socioassistencial com a aprendizagem. Atualmente, administra o 
estágio de mais de  200 mil estudantes e a aprendizagem de mais de 100 mil 
adolescentes e jovens. Em paralelo, mantém uma série de ações socioassistenciais 
voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações 
prioritárias. 



Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais: 

Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Linkedin | www.ciee.org.br 

5 FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE 

1 - É uma entidade de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins 
lucrativos e não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi, 
Sesc, Senai) ou entidades de classe. 

2 - Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e 
jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem. 

3 - É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação 
socioprofissional a aprendizes. 

4 - É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos 
programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados. 

5 - É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais e 
empresários, todos voluntários. 

  

  

MAIS INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

Gerência de Comunicação do CIEE                                                        

Gerente de Comunicação 

Tânia Moura - tania@ciee.org.br 

  

Assessores de imprensa 

Larissa Marçal - larissa.marcal@ciee.org.br 

tel: 55 11 3040-6528 

  

Fernando Menezes - fernando.menezes@ciee.org.br 



Luis Filipe Pereira - luis.pereira@ciee.org.br 

Luiza Vieira - luiza.vieira@ciee.org.br 

 


