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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

Muitos jovens sonham em
prestar concurso e ser
aprovado para ingressar num
órgão público – aspiração
que consideram o melhor

rumo para a vida profissional no futuro. Para
testar essa escolha, o estágio tem grande
valor, já que permite ver por dentro como
funciona a administração pública. Esta edição
traz algumas dicas para que os estudantes
aproveitem a oferta permanente de vagas
disponíveis no CIEE, que também oferece
vários serviços para preparar o candidato
para esses processos seletivos. Também
apresenta um painel das 15 profissões
emergentes em 2020, num levantamento
realizado pelo LinkedIn.  ×

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

CIEE, MUITO MELHOR COM O NOVO PORTAL

Acompanhe as próximas
edições para conhecer mais
detalhes sobre as novidades

tecnológicas do
portal.ciee.org.br

Há pouco menos de dois anos, o CIEE
lançava um amplo projeto inovação:
implementar um gigantesco salto tec-

nológico, que levaria o CIEE a um novo pata-
mar de qualidade de atendimento a estudan-
tes, empresas e escolas. A conclusão da última
etapa do projeto está prevista para o segundo
trimestre deste ano, quando todos os serviços
prestados pelo CIEE ganharão maior asserti-
vidade, agilidade e segurança de dados.   

Os estudantes foram privilegiados no
cronograma da modernização das platafor-
mas do CIEE e já são perceptíveis as melho-
ras nos processos de recrutamento, seleção
e administração dos programas de estágio e
aprendizagem. Por exemplo, uma visita ao
novo Portal CIEE, mesmo ainda em constru-
ção, permitirá verificar a maior facilidade no
cadastramento. 

Agora, modernas e ágeis ferramentas
possibilitam uma rápida pré-inscrição, reali-
zação de redação online, produção de um ví-
deo de apresentação dos candidatos e até
um teste comportamental, para aferir a com-
patibilidade do jovem com o perfil da vaga.
Confira outros facilitadores: 

» O WhatsApp Corporativo, ou
Enterprise, permite o contato rápido
com os estudantes, para convocação a
processos seletivos e outras
informações, reduzindo o prazo de
preenchimento das vagas de estágio e
aprendizagem. 

» O CIEE Saber Virtual ganhou uma nova
plataforma projetada para assegurar a
qualidade do acesso online a seus cursos
gratuitos de desenvolvimento
profissional e pessoal. 

» Recursos da Inteligência Artificial
possibilitam encontrar o candidato
adequado para preencher os requisitos
das vagas de estágio ou aprendizagem,
reforçando a assertividade da escolha e
evitando estresse e perda de tempo por
empresas e estudantes. 

» Outras vantagens para o candidato: as
empresas podem acessar o perfil
comportamental do candidato,
comparar currículos, selecionar os mais
aptos e até marcar um jovem como
favorito em futuras convocações para
processos seletivos. ×

OInclui CIEE avança mais uma etapa
nos instrumentos que oferece para
facilitar a inserção profissional

das pessoas com deficiência no mercado
de trabalho: o avatar Hugo já está ati-
víssimo no novo Portal do CIEE, fazen-
do a tradução automática de texto e
vídeo para a Língua Brasileira de Sinais
(Libra). Parte do amplo processo de mo-
dernização tecnológica do CIEE, a acessi-
bilidade do rico conteúdo online dispo-
nível em www.ciee.org.br é possibilitada
pelo plug-in de leitor de Libras da star-
tup Hand Talk.

Também conhecida como  janela de Li-
bras, a aquisição confirma que a acessibilida-

de é uma das prioridades definidas no
projeto de modernização dos siste-
mas do CIEE, segundo Maurício An-
dreatta, gerente de sistemas e pro-
cesosdo CIEE. “É uma grande fer-

ramenta para que o CIEE
se conecte e disponibilize
seus serviços e conteú-
dos para a comunidade

surda”, completa Lilene
Ruy, supervisora de inclu-

são social do CIEE. ×

ACESSIBILIDADE

HUGO, O
AVATAR QUE

CONVERSA
EM LIBRAS 
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CARREIRA

PARA VENCER NO PROCESSO
SELETIVO DE ÓRGÃO PÚBLICO

Muitos jovens colocam entre as op-
ções de carreira o serviço público,
mas não têm tanta certeza assim de

que vão se dar bem nessa área. Uma ótima
possibilidade para testar essa escolha é parti-
cipar de um processo seletivo para estágio
em órgãos dos três poderes de governo –
executivo, legislativo e judiciário —, assim co-
mo das esferas municipal, estadual e federal.
Além disso, há oportunidades em oferta para
estudantes dos ensinos médio, técnico, supe-
rior e pessoas com deficiência.

Os candidatos podem dar preferência pa-

ra uma vaga com preenchimento imediato ou
participar do processo para formação de ca-
dastro reserva, sempre com boas possiblida-
des de convocação para as oportunidades de
estágio. Outra vantagem: como praticamen-
te todos os órgãos federais e muitos dos es-
taduais e municipais são parceiros do CIEE, o
jovem interessado pode optar por um órgão
contratante sediado na cidade onde mora ou
estuda. Além disso, vale destacar que o pro-
cesso seletivo para estágio é bem mais sim-
ples do que os concursos para contratação
dos servidores efetivados. 

» Prefeitura de Sorocaba/SP
» Cursos: educação física licenciatura;

letras (português/inglês); pedagogia;
matemática. 1º dia útil ao último dia
útil de cada mês.

» Defensoria Pública da União
» Curso: Direito. 
» Local: Brasília/DF e São Paulo/SP. 
» Inscrição: até 23h59 (horário de

Brasília) de 26 /2/ 2020.

» Câmara Municipal de 
Pimenta Bueno/RO

» Cursos: Admin. de empresa; ciências
contábeis; direito; sistemas de
informação/análise de sistemas.
Inscrição no portal: até 23h59 do
dia 20/2/2020.

Dezenas de órgão públicos em todo o
país são parceiros do CIEE em

programas de estágio e aprendizagem.
Para os interessados, há uma vantagem
adicional: muitos deles mantêm processos
seletivos contínuos, para
preenchimento das vagas à medida
em que elas forem surgindo. 

Para conhecer outras
oportunidades, obter
todos os detalhes sobre as

vagas, e fazer a inscrição, acesse
portal.ciee.org.br. Dica: aproveite para dar
uma espiadinha nos temas/gabaritos de

processos anteriores. Esta
opção aparece na
página de abertura das
ofertas.

Para saber mais
sobre vagas CIEE em

órgãos públicos, acesse
www.ciee.org.br.
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ATENÇÃO

LEMBRE-SE:
o estudante cadastrado
não paga nada para
utilizar todos os serviços
e oportunidades que o
Portal CIEE oferece. 

VAGAS
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Dá para notar que um concurso público é
muito parecido com um vestibular, o
Enem e, até mesmo, com as provas

aplicadas durante o curso. Assim, vale cultivar
alguns pontos que ajudam a encarar as provas.
Por exemplo, preparar-se bem, estudando os
conteúdos, fazendo simulados e repetindo
exercícios, é requisito fundamental para obter
boa classificação. Mas não é o único fator do
sucesso. Como mostram tantos candidatos que
dominavam todos os temas, mas conseguiram
uma má pontuação, por ansiedade, falta de
concentração ou outra razão emocional ou
comportamental. Vamos lá conhecer os três
melhores amigos dos participantes.

» TRANQUILIDADE. É condição para
garantir a concentração e utilizar os
conhecimentos acumulados
durante todo o tempo de estudos.
Há métodos até relativamente
simples para o candidato controlar
o batimento acelerado do coração, o
suor nas mãos, a falta de ar e todos os
outros sinais de ansiedade e nervosismo. É só
descobrir qual é o melhor para cada um e
treinar: exercícios respiratórios, meditação,
posturas de ioga, entre outros.

» FOCO. Ou seja, o candidato deve ter
em mente que, naquele momento,
a prova é tudo o que importa e que
foi feito todo o esforço para
superar o caminho e atingir a meta
proposta, que pode ser uma boa
classificação no concurso público,
uma pontuação elevada no Enem, a
aprovação para o ingresso na faculdade ou
passar de ano. Portanto, nada de se distrair
com colegas que já estão entregando as
folhas, com o fiscal ou com o relógio.

» PONTOS GARANTIDOS. A primeira
dica é ler atentamente cada uma
das questões. Não consegue
resolver algumas delas? Nada de
se apavorar, de empacar ou de
responder de qualquer jeito. O
melhor é o candidato partir para as
seguintes e ir solucionando todas aquelas
que sabe. Terminando essa parte, é a hora de
voltar, reler com calma e tentar resolver as
não respondidas. 

Como
funcionam 
os concursos
públicos

Para quem decidir seguir carreira pública,
é bom ir se familiarizando com os con-
cursos, que são obrigatórios para quem

quer se transformar em servidor efetivo. Con-
fira na sequência as principais etapas do pro-
cesso de realização de um concurso público –
em geral, “extremamente cauteloso, rígido e
sigiloso”, segundo Marco Antônio Araújo Jú-
nior, vice-presidente da Associação Nacional
de Proteção e Apoio ao Concurso (Anpac).

1.O ponto de partida é a elaboração do edi-
tal, pelo órgão contratante em conjunto

com a banca organizadora, que pode ser pró-
pria ou pertencer a uma empresa, como as
fundações Getúlio Vargas, Vunesp e Cesgran-
rio, entre outras.

2.O edital é um documento, publicado no
Diário Oficial, com todas as informações

ao candidato: número de vagas disponíveis, da-
tas da inscrição e das provas, formato e disci-
plinas das provas, e requisitos para a posse no
cargo, entre outros dados. 

3. As perguntas e o grau de dificuldade
das provas são decididos por uma

equipe de professores especializados na
área de cada concurso, podendo incluir
questões mais amplas, quando o cargo exi-
gir conhecimentos adicionais, como funcio-
namento da máquina pública, história, ou-
tros idiomas, etc.

4.O sigilo deve ser rigorosamente cumpri-
do. As questões são elaboradas por gru-

pos de professores e, ao final, embaralhadas
de modo digital e selecionadas por um soft-
ware. Depois de impressas, as folhas são lacra-
das em um malote, guardadas em cofres e, no
dia da prova, as salas devem ser monitoradas.

5.As provas de múltipla escolha são corri-
gidas de forma digital, sem a presença de

professores. Já as dissertativas passam por ava-
liação de um grupo de especialistas. ×

Muita calma
pra pensar

Divulgação/Agência Pará
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Com o primeiro paciente identificado
há pouco mais de um mês na China, o
coronavírus se expande com grande

rapidez, já atingindo dezenas de países e du-
plicando o número de infectados a cada 24
horas. Causa vários tipos de doenças respira-
tórias, podendo evoluir para pneumonias. São
mais vulneráveis pessoas com doenças car-
diopulmonares, baixa resistência imunológica
e idosos.

A transmissão se dá por vários meios: de
tosse ou espirro; contato pessoal (como to-
que e aperto de mãos) e com objetos ou su-
perfícies contaminadas, seguido de contato
com boca, nariz ou olhos.

Ainda não há vacina e, por isso, é muito
importante adotar medidas de prevenção,
seguindo as recomendações da Organização
Mundial da Saúde boletim de 27/1/2020):

» Lavar as mãos (água e sabão) com fre-
quência (de duas em duas horas ou de
três em três), principalmente antes de

comer ou de tocar olhos, nariz e boca
» Cobrir nariz e boca quando espirrar ou

tossir; em seguida, lavar as mãos
» Não compartilhar objetos de uso pes-

soal (talheres, pratos, copos, etc.)
» Evitar aglomerações
» Manter ambientes bem ventilados
» Evitar contato com pessoas que apre-

sentem problemas respiratórios
» Cuidado com as fake news sobre o as-

sunto que estão viralizando nas redes.

O período de incubação varia de 2 a 14
dias. Os sintomas são: febre, tosse, falta de
ar, dores musculares e de cabeça, confusão
mental, garganta irritada, desconforto no
peito. Vale prestar atenção aos sintomas
quando se manifestarem em você ou em pes-
soas próximas. Nesses casos, procurar aten-
dimento médico urgente. ×

Fontes: Ministério da Saúde/ artigo de
cientistas chineses no The Lancet.  

PREVINA-SE CONTRA 
O CORONAVÍRUS

SAÚDE

CUIDADO PARA NÃO ERRAR

DICAS DE PORTUGUÊS

Pega mal numa apresentação ou nu-
ma entrevista cometer alguns er-
ros, muitas vezes mais por falta de

atenção do que por desconhecimento.
Veja cinco deles, muito comuns.
» Para mim fazer. Mim é pronome

oblíquo, portanto jamais pode ser o
sujeito da oração. O correto é: para eu
fazer (truque: troque a forma do verbo
para o presente do subjuntivo e o eu
aparece: para que eu faça/ para que eu
escreva/ para que eu viaje).

» As fantasias estavam menas
enfeitadas. A forma
menas não existe e
dói no ouvido. O
correto é: as fantasias

estavam menos enfeitadas.
» São uma hora da tarde. O verbo

precisa concordar com as horas. O
correto é: é uma hora da tarde. Mas,
atenção: são 12 horas, mas é meio dia.

» Está fazendo zero graus. Como zero é
singular, o correto é: está fazendo
zero grau. 

» Houveram muitas fofocas. Quando o
verbo significar existir

ou acontecer, ele é
impessoal, ou seja,
sem sujeito –
portanto só deve ser
usado no singular. O
correto é: houve
muitas fofocas. ×

COMUNICAÇÃO

WhatsApp
invadido?
Veja o que
fazer.
1.Tente retomar o seu

acesso no próprio
aplicativo, assim que
perceber a invasão.
Obs.: É feito desinstalando e
reinstalando o aplicativo.

2.Não conseguiu? Envie
um e.mail para

support@whatsapp.com.

3.Coloque como assunto
o seguinte: ACCOUNT

HACKED +55 (seu DDD)
(seu número) 

4.No corpo do e.mail,
explique que sua conta

foi invadida e que o
criminoso está pedindo
dinheiro (ou enviando outras
mensagens) em seu nome.
Também solicite o bloqueio
do acesso do criminoso e a
devolução de seu acesso.
Obs.: Esse texto deverá ser
escrito em português e
também em inglês (se tiver
dificuldade, utilize o Google
Tradutor)

5.Registre o Boletim de
Ocorrência na polícia,

quando necessário.×

Fonte: Luiz Augusto D’Urso,
advogado e professor

especialista em direito digital
e presidente da Comissão
Nacional de Estudos dos

Cibercrimes da Abracrim. 
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CARREIRA PROFISSÕES
PROMISSORAS 
EM 2020
(possivelmente também emergentes 
nos próximos anos)

Pela primeira vez, o LinkedIn aponta as
15 profissões mais demandadas entre
as ocupações recém surgidas no mer-

cado de trabalho brasileiro, as habilidades
mais requisitadas e os setores que mais con-
tratam cada uma delas. O estudo faz parte
do levantamento Emerging Jobs (Profissões

Emergentes), baseado em informações da
rede social em nível global, divulgado há al-
guns anos. Das 15 listadas no país, nove estão
na área de TI. A procura por essas qualifica-
ções cresceu, em 2019, numa média anual
entre 2009 e 2015, num ritmo que varia de
122% (a mais alta) e 59%, (no final da lista).

1. Gestor de mídias sociais. É o responsável
pela imagem, relacionamento e engajamento
da empresa nos canais digitais. Principais
conhecimentos: marketing digital; redes
sociais; Adobe Photoshop e Illustrator.

Segmentos que mais contratam:
Publicidade e marketing;

mídia online; e internet.

2. Engenheiro de
cibersegurança. 
Cria e monitora
sistemas de segurança
cibernética para evitar

ataques e intrusões.
Principais conhecimentos:

Docker Products, Ansible,
DevOps, Amazon Web Services,

AWS e Kubernetes. Segmentos que mais
contratam: tecnologia da informação e
serviços; software de computadores;
serviços financeiros.

3. Representante de vendas. Fundamental
para o sucesso de qualquer empresa, as
melhores oportunidades destinam-se aos
profissionais aptos a vender tecnologia.
Principais conhecimentos: marketing
digital e tradicional; pré-venda; vendas
internas; e prospecção. Segmentos que
mais contratam: softwares de
computadores; tecnologia da informação e
serviços; e internet. 

4. Especialista em sucesso do cliente. Sua
função é garantir a retenção do cliente,
proporcionando experiência de qualidade no
pós-venda, o que exige competência técnica
(marketing digital, estratégias de mercado,
conhecimento do negócio) e habilidades
comportamentais, como empatia,
comunicação, gestão de relacionamentos.
Segmentos que mais contratam: softwares
de computadores; tecnologia da informação
e serviços; e internet. 

5. Cientista de dados. Analisa a enorme
quantidade de dados que chegam às
empresas e, a partir deles, constrói e testa
modelos para subsidiar a tomada de decisões
da organização. Principais conhecimentos:
machine learning (aprendizagem das
máquinas, em português); ciência de dados;
linguagens Python e R; e ciência de dados.
Segmentos que mais contratam:  tecnologia
da informação e serviços; bancos; e
softwares de computadores.

6. Engenheiro de dados. Responde 
pela construção e infraestrutura dos
sistemas que organizam os dados da
empresa. Atua no armazenamento, na
distribuição e recuperação de informações.
Principais conhecimentos: Apache Spark;
Apache Hadoop; grandes bancos de dados;
Apache Hive; e a linguagem de
programação Python. Segmentos que 
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mais contratam: tecnologia da Informação
e serviços; bancos; e serviços financeiros.

7. Especialista em inteligência artificial.
Profissional com papel importante nos
projetos de inovação dos mais variados
setores. Além de conhecimentos específicos
da área de atuação, deve apresentar um
conjunto de habilidades, que incluem:
machine learning; deep learning; linguagem
de programação Python; ciência de dados;

inteligência artificial (IA). Segmentos
que mais contratam: tecnologia da

informação e serviços; softwares
de computadores; e instituições
de ensino superior.

8. Programador de
JavaScript. Essa é uma das

principais tecnologias da
internet, pois está presente na

maioria dos sites e navegadores.
Principais conhecimentos: React.js;

Node.js; AngularJS; Git; e MongoDB.
Segmentos que mais contratam: tecnologia
da informação e serviços; softwares de
computadores; e internet.

9. Investidor day trader. Cuida da estratégia
de compra e venda de ações em bolsas de
valores num mesmo dia, o que exige análises
e tomadas de decisão rápidas. Principais
conhecimentos: bolsa de valores; technical
analysis (análise técnica que objetiva prever o
futuro do mercado); investimentos; mercado
de capitais; e trading (investimento de curto
prazo). Segmentos que mais contratam:
serviços financeiros; mercado de capitais; e
gestoras de fundos de investimentos.

10. Motorista. Entre os setores com mais
demanda, estão as empresas ligadas à
internet e a serviços e facilidades ao cliente,
como aplicativos de transporte de
passageiros e de compras e entregas, e
logística. Principais conhecimentos: ser bom
motorista; atendimento ao cliente; Word;
liderança; Excel; e técnicas de vendas.

Segmentos que mais contratam:
internet; transportes terrestres e

ferroviários; e serviços e
facilidades ao cliente.

11. Assistente de mídias
sociais. Entre outras funções,
pesquisa marcas ou mercados

competitivos, executa
campanhas em sites e redes

sociais, e cria peças atraentes para

o público-alvo da empresa, a partir da
estratégia definida pelo gestor. Principais
conhecimentos: redes sociais; marketing
digital; Adobe Photoshop; Instagram; e
publicidade. Segmentos que mais
contratam: publicidade e
marketing; internet; tecnologia
da informação e serviços.

12. Desenvolvedor para
Salesforce. Uma das suas
tarefas é centralizar num
banco de dados as interações
entre a empresa e seus clientes,
utilizando o Salesforce, que é um
dos sistemas mais utilizados do grupo de
ferramentas Customer Relationship
Management, o CRM (em português,
gestão de relacionamento com o cliente).
Principais conhecimentos: desenvolvimento
e administração do Salesforce.com;
linguagem de programação Apex; e
Visualforce. Segmentos que mais
contratam: softwares de computadores;
tecnologia da informação e serviços; e
consultoria em gestão.

13. Recrutador especialista em tecnologia
da informação. Para contratar profissionais
qualificados em TI, a empresa precisa
também de recrutadores aptos a fazer as
melhores escolhas entre os
candidatos. Principais
conhecimentos: recrutamento
com especialização em TI;
entrevista; pesquisa no
mercado de trabalho.
Segmentos que mais
contratam: tecnologia da
informação e serviços;
recrutamento e seleção; e
recursos humanos.

14. Coach de metodologia Agile. No
mundo corporativo, o conceito de
agilidade não se refere apenas à
velocidade, mas, também, à estratégia de
resposta às constantes mudanças pelas
quais o negócio passa. O coach treina as
equipes na metodologia Agile visando
torná-las aptas a facilitar a implementação
de transformações na estrutura e cultura
organizacionais. Principais conhecimentos:
Kanban; metodologia Agile; Scrum; 
gestão de projetos em Agile; e agilidade
para os negócios. Segmentos que 
mais contratam: tecnologia da 
informação e serviços; softwares de
computadores; e internet.×
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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 Brook-
lin) oferece vaga de estágio para pessoas
com deficiência, cursando ensino superior
em administração ou gestão em RH. Área:
recrutamento/ área de diversidade. Horário:
das 10h a 17h, segunda a sexta-feira. Bolsa
Auxílio: R$ 1.500. Benefícios: vale trans-
porte até R$ 200,  vale refeição no valor
de R$ 636, seguro de vida. Enviar CV e
LAUDO para: vagas.inclui@ciee.org.br in-
formando no assunto: vaga 03165717

» Empresa na Faria Lima oferece vaga de
Estágio para pessoas com deficiência, cur-
sando ensino superior - administração, mar-

keting ou gestão de RH, do 3º ao penúltimo
semestre. Área: administrativa. Horário:
08h a 15h, segunda a sexta-feira. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.200. Benefícios: auxílio-trans-
porte e vale-refeição (R$ 35/dia). Enviar
CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br
informando no assunto: VAGA BARILLA

» Processo para vagas de Estágio na pre-
feitura (Como nas edições anteriores, con-
ferindo os dados). Curso: graduações ensino
superior/ 2º ao penúltimo semestre. Bol-
sas-auxílio: R$ 690,36. (ensino superior);
R$ 483,25 (ensino médio e técnico). Be-
nefício: vale-transporte (R$ 189,20).×

» Curso: Ensino médio/ 1º ao 2º sem. Área:
administrativa. Horário: 8h a 13h, segunda a
sábado. Bolsa-auxílio: R$ 600. Benefício: au-
xílio-transporte. Requisitos: gênero feminino,
16 a 17 anos. Local: São Paulo/ SP (bairro Itaim
Paulista). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03220865

» Curso: Ensino médio/ 1º ao 2º ano. Área:
administrativa. Horário: 13h a 18h, segunda a
sábado. Bolsa-auxílio: R$ 600. Benefício: au-
xílio-transporte mensal. Requisitos: gênero
feminino, 16 a 17 anos. Local: São Paulo/ SP
(bairro Itaim Paulista). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03220919

» Curso: Técnico de informática/ a partir do
1º semestre. Área: administrativa (mídias so-
ciais). Horário: 12h30 a 18h30 (horário ne-
gociável). Bolsa-auxílio: R$ 650. Benefício:
auxílio-transporte. Requisitos: não há. Local:
São Paulo/ SP (bairro Jardim Bonfiglioli). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
03220841

» Curso: Administração/ 1º ao 3º sem. Área:
administrativa. Horário: 08h a 15h (1h de in-
tervalo). Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios:

auxílio-transporte; cesta básica. Requisitos:
Excel. Local: São Paulo/ SP (bairro Butantã).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
03163287 

» Curso: Educação física-bacharelado/ 4º ao
6º sem. Área: gestão de esportes. Horário:
15h a 21h (1h de intervalo). Bolsa-auxílio: R$
6/hora (R$ 720/ mês). Benefício: auxílio-
transporte. Requisitos: não há. Local: São
Paulo/ SP (bairro Alto de Pinheiros). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 03141196

» Curso: Ciências contábeis/ 2º ao 8º sem.
Área: administrativa. Horário: 11h a 17h. Bolsa-
auxílio: R$ 900. Benefício: auxílio-transporte
(R$ 200/ mês). Requisitos: pacote Office in-
termediário. Local: São Paulo/ SP (Jardim
Paulista). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03217886

» Curso: Pedagogia/ 3º ao 6º sem. Área: mo-
nitoria em aula. Horário: 7h40 a 12h40.
Bolsa-auxílio: R$ 1.241,88. Benefício: auxí-
lio-transporte. Requisitos: gênero feminino,
20 a 28 anos. Local: São Paulo/ SP (bairro
Jardim Paulista). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03184158×

10 » ESPAÇO ESTÁGIO

*Total em 4/2/20120, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

IMPORTANTE TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 
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PONTO DE PARTIDA 

VOCÊ SABIA?

Promover a integração ao mercado de
trabalho é um dos objetivos da assis-
tência social assegurados pela Consti-

tuição. Ela deve ser propiciada a todos aque-
les que, por seus próprios meios, não
conseguem acesso ao mundo do trabalho.
Como uma instituição filantrópica que res-
peita integralmente a legislação, o CIEE nada
cobra dos jovens pelos serviços que oferece,
em conjunto com empresas parceiras, vi-
sando a formação profissional para o ingresso
no mundo do trabalho em condições mais
favoráveis. Ou seja, graças a um contrato es-
pecial de trabalho (veja quadro), o aprendiz
conta com até dois anos para, inserido numa
empresa, desenvolver habilidades práticas
para a carreira que escolheu.

Ao mesmo tempo, recebe capacitação
teórica na área de atuação, juntamente com

aulas voltadas ao desenvolvimento de postu-
ras profissionais – hoje tão valorizadas quanto
experiência técnica. Para isso, o CIEE man-
tém uma rede de polos de capacitação com
cobertura nacional. Em paralelo, atua em de-
fesa do fortalecimento da Lei da Aprendiza-
gem, que considera a única política pública
de primeiro emprego realmente eficiente.
Porque permite, na maioria dos casos, que o
jovem consiga uma renda para concluir o en-
sino médio e também ajudar a família.  

Para fazer a parte que lhe cabe, o CIEE
tem como foco de sua atuação em favor da
aprendizagem a inclusão de adolescentes e
jovens no mundo do trabalho, respeitando a
diversidade em todas as suas dimensões: gê-
nero, raça, etnia, orientação sexual e defi-
ciências, que exijam tratamento diferenciado
no mercado de trabalho.×

Antes de ser aprendiz no agronegócio,
Diego Coelho Vitor, 18 anos, traba-
lhava no campo, fazendo bicos, ro-

çando terrenos e arrancando coronhões e
ervas daninhas. A conquista de uma vaga
de aprendiz abriu seus horizontes e seu ob-
jetivo é aproveitar ao máximo o conheci-
mento propiciado pelo programa. “Quero
dar o melhor de mim e agarrar essa opor-
tunidade”, diz o jovem, que tem expectativas
de se tornar funcionário efetivo da Tereos.
Na área de desenvolvimento técnico fez
análise de solo e levantamento de brocas e
outras pragas que atacam a cana-de-açúcar.
Ele já atuou na área de qualidade agrícola
e, em janeiro, passou para o setor de pro-
dução agrícola. As atividades que vivenciou
até agora o inspiraram a cursar num futuro
próximo faculdade de engenharia agrônoma
ou de produção.×

Leis garantem o direito à aprendizagem

AGORA, SONHO COM ENGENHARIA 

11 » ESPAÇO APRENDIZ
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» Curso: Ensino médio concluído. Área: arco
administrativo. Horário: 10h a 16h. Salário:
R$ 731,59. Benefícios: vale-transporte mensal,
vale-refeição (R$ 32/dia), assistência médica
e odontológica,13º salário, férias, seguro de
vida. Requisito: 18 a 22 anos. Local: São
Paulo/ SP (bairro Jardim Paulista). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 03216608

» Curso: Cursando  ensino médio. Área:
arco administrativo. Horário: 8h a 14h. Sa-
lário: R$ 1.039. Benefícios: vale-transporte,
vale-alimentação, restaurante no local, férias.
Requisitos: gênero masculino, 14 a 21 anos.
Local: São Paulo/ SP (bairro Bela Vista).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
03217743 

» Curso: Ensino médio cursando. Área: arco
administrativo. Horário: 8h a 14h. Salário:

R$ 4,75/ hora. Benefícios: vale-transporte,
vale-refeição, assistência médica e odonto-
lógica, 13º salário, férias, seguro de vida. Re-
quisito: morar próximo à empresa. Local:
São Paulo/ SP (bairro Jardim Paulista). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 03212208

» Curso: Cursando ensino médio. Área: varejo.
Horário: 8h a 14h (horário negociável). Salário:
R$ 790. Benefícios: vale-transporte, lanche
na empresa. Requisito: não há. Local: São
Paulo/ SP (bairro Jardim Clímax). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 03198376

» Curso: Ensino médio concluído. Área: pro-
dução. Horário: 8h a 12h. Salário: R$ 781.
Benefício: vale-transporte. Requisitos: gênero
masculino, 18 a 21 anos. Local: São Paulo/ SP
(bairro Moinho Velho). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03199718×

2.894*
VAGAS PARA

APRENDIZAGEM
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 Pinhei-
ros) oferece vaga de aprendiz para pessoas
com deficiência, cursando ou formado no
ensino médio. Área: administrativa. Horário:

manhã ou tarde. Salário: R$ 593. Benefícios:
refeitório no local. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.org.br informando no as-
sunto: VAGA 02993171×

*Total em 4/2/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

IMPORTANTE TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 
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» QUALIFICAÇÃO
A Revista do CIEE|Empresas

aponta a falta de 
profissionais preparados para

atuar na nova economia e
questiona: o que precisa
mudar nos processos de

formação do capital humano?

» AGRONEGÓCIO
O mais recente programa de
aprendizagem do CIEE auxilia
empresas a qualificar mão de
obra para um setor estratégico

da economia e abre
oportunidades em diversos

setores da agroindústria.

Leia na versão digital da revista, disponível para consulta e download em WWW.CIEE.ORG.BR
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