
CIEE aponta que 31% das oportunidades se 
concentram no 1° trimestre do ano 

De acordo com levantamento, probabilidades de entrar no mundo do trabalho 
cresce por conta das vagas chamadas sazonais 

Contradizendo a máxima que o ano começa depois do Carnaval, o Centro de 
Integração Empresa-Escola – CIEE realizou levantamento que aponta que os 
estudantes têm ao menos 31% mais chances de conquistar uma vaga de 
estágio ou aprendizagem no 1° trimestre do ano. 

Isso acontece, pois nos três meses iniciais do ano é realizada a reposição de 
contratos que encerraram devido o tempo de vigência, ou o estudante encerrou 
o curso de graduação. Um novo pico de contratação ocorre novamente nos 
meses de julho e agosto, motivado principalmente por estudantes que iniciaram 
o curso no meio ano. 

Para Marcelo Gallo, Superintendente Nacional de Operações do CIEE, esse é 
um movimento natural e esperado das empresas. “Os contratos de estágio 
duram cerca de dois anos ou até o estudante se formar, portanto, as 
companhias estão contratando estagiários de olho em futuros projetos e formar 
profissionais capacitados que ela possa absorver ao final do período”, afirma. 

CIEE 56 anos - Transformando vidas, construindo futuros 

Desde sua fundação, há 56 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 e 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. 
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