
CIEE investe em novas tecnologias para inserir mais 
jovens no mundo do trabalho 

 
Entidade ajudou a abrir 364 mil vagas de estágio e aprendizagem em 2019 

 
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, associação de assistência social, 
de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, atravessa uma das maiores 
transformações de sua história. Para melhorar o atendimento e a experiência do 
jovem que busca uma oportunidade no mundo do trabalho, toda a área de 
tecnologia está passando por uma reformulação.  
 
As mudanças apontam resultados positivos. Entre janeiro e dezembro de 2019 
foram abertas 364 mil vagas de estágio e aprendizagem. Entre os cursos com mais 
estagiários estão Direito, Pedagogia e Administração. 
  
O objetivo da entidade para 2020 é seguir aprimorando seus canais de 
comunicação para com empresas, instituições de ensino, órgãos públicos e 
especialmente os jovens. “Quanto mais contatos, mais oportunidades abrimos e 
mais rápido os encaminhamos para nossos parceiros”, disse Humberto Casagrande 
Neto, superintendente Geral do CIEE. 
  
No Portal CIEE 2.0, lançado em 2019, o internauta tem uma experiência totalmente 
diferente da que está acostumado. As áreas de cadastro de jovens, empresas e 
instituições de ensino foram totalmente renovadas, assim como a área de notícias 
do blog. Para reduzir a burocracia e o tempo de resposta, foram priorizadas as 
ferramentas de alta responsividade e redução de processos. Os jovens também 
podem fazer testes comportamentais e gravar vídeos em seu perfil. 
 
Atualmente são mais de 322 mil estagiários e aprendizes atendidos 
nacionalmente. Esses números são referentes às unidades administradas pelo CIEE 
SP (RJ, MG, SC, RS, PR, ES e PE são autônomos). Veja abaixo outros programas 
oferecidos pela entidade: 
  
Aprendizagem: A  Lei da Aprendizagem (n° 10.097/2000) determina que uma cota 
entre 5% e 15% das vagas das companhias consideradas de médio e grande porte 
seja destinada aos jovens entre 14 a 24 anos incompletos, sendo estudante dos 
ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou formado. Com a intenção de selecionar e 
encontrar esses jovens que desejam uma colocação, o Centro de Integração 
Empresa-Escola - CIEE, junto à Fundação Roberto Marinho, concebeu o programa 
Aprendiz Legal. Recentemente, como forma de possibilitar a integração do jovem no 
campo, foi lançado o programa de aprendizagem no Agronegócio 
  
Estágio: O CIEE foi fundado com o foco de promover o estágio em empresas para 
estudantes. Hoje, atua como agente de integração em acordo com a Lei do Estágio, 
para a inserção dos jovens no mundo do trabalho.  
  
Inclui CIEE: Trata-se da expansão de um serviço oferecido pela entidade desde 
1999 sob o amparo da Lei da inserção da pessoa com deficiência. O programa 
conta com uma central de atendimento presencial (Rua Tabapuã, 469, ao lado do 



Espaço Sociocultural, em São Paulo/SP) completamente adaptada para receber o 
público, contando com atendentes fluentes em Libras. No local é realizado 
encaminhamento para vagas de estágio e aprendizagem. 
  
CIEE Saber Virtual: Com 15 cursos ofertados gratuitamente à distância, o serviço é 
aberto para jovens de todo o Brasil que estejam cadastrados no 
(https://portal.ciee.org.br/) e tem o objetivo de preparar melhor os candidatos para o 
começo da construção de uma carreira. O CIEE Saber Virtual oferece capacitação à 
distância, contando com tutoria por meio de chat e e-mail, além de certificado de 
participação. 
  
Espaços de Cidadania: em São Paulo, Distrito Federal, Salvador e Manaus o CIEE 
mantém um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos voltado a pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. Sob orientação de profissionais qualificados, 
os participantes desenvolvem atividades dedicadas à convivência, participação 
social, lazer, direitos humanos e formação para o mundo do trabalho.O serviço do 
CIEE está alinhado à Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) e ao 
Sistema Único de Assistência Social - Suas (Lei nº 12.435/2011). 
  
O CIEE possui outros programas e serviços que visam ajudar a juventude a 
garantir sua entrada no mundo do trabalho. Conheça todos eles em www.ciee.org.br 
 
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. 

 


