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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

Anovidade que abre esta edição da
JOVEM CIEE é mais do que o
simples anúncio de uma
inauguração. Ao abrir as portas da
Galeria Memória CIEE, o visitante

ingressa num passeio pela história do estágio
e da aprendizagem no Brasil, modalidades de
inclusão produtiva dos jovens no mercado de
trabalho nas quais o CIEE é pioneiro. Também
há dicas apresentadas de maneira bem
didática para orientar os alunos a montarem
um plano de estudos, que faz o aprendizado
render mais, além de facilitar a realização da
dupla jornada escola-estágio. Para finalizar, a
nossa revista mostra por que vale a pena se
tornar um aprendiz CIEE. ×

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

CIEE PRESERVA
SUA HISTÓRIA 
E ABRE 
GALERIA PARA
O PÚBLICO

Aproveite para conhecer a Galeria
Memória CIEE, seja numa visita es-
pecial ou quando vier ao Espaço So-

ciocultural para assistir a uma palestra no
Teatro CIEE, participar de um processo se-
letivo, usar a biblioteca ou por qualquer ou-
tro motivo. Esse é um dos projetos lança-
dos para comemorar os 56 anos de funda-
ção da organização e consiste num andar
todo dedicado à preservação de sua traje-
tória, que se confunde com a história do

estágio e, mais recentemente, da aprendi-
zagem no país. 

“O CIEE nasceu e cresceu com os estagiá-
rios, ajudando na inclusão de milhões de jo-
vens no mundo do trabalho”, explica Antonio
Jacinto Caleiro Palma, presidente do Conse-
lho de Administração. Segundo ele, a história
da organização se mistura com o conceito e
incentivo do estágio no Brasil, e contribuiu em
muito com o desenvolvimento e dissemina-
ção da legislação que regulamenta a prática. 

Além do acervo de imagem, som e docu-
mentação, o espaço registra homena-

gem aos voluntários e funcionários que fize-
ram a diferença no esforço para gerar opor-
tunidades de capacitação prática e de inser-
ção no mercado de trabalhos a gerações de
estudantes, que vêm se sucedendo ao longo
de mais de meio século. 

“A Galeria nos ajuda a celebrar toda a
nossa história e também a projetar o futuro.
A partir de um passado muito sólido e de um
plano de modernização, estamos mostrando
que, mesmo com 56 anos, o CIEE é jovem e
está na liderança de suas atividades”, come-
mora Humberto Casagrande (esq.), superin-
tendente geral do CIEE. 

Para curador da Galeria foi escolhido To-
maz Lopes Filho (dir.), superintendente de
Administração e Finanças e, hoje, o funcio-
nário mais antigo do CIEE. Animado, ele
considera que a inauguração em 20 de feve-
reiro foi apenas o pontapé inicial de um tra-
balho de pesquisa e apuração, que vai traçar
a trajetória de uma entidade que começou
pequena, na década de 1960, e se trans-
formou no maior e mais influente agente
de inclusão socioprofissional dos jovens
brasileiros. “Acompanho o crescimento
do CIEE há décadas e tenho certeza de
que há muitas histórias que farão parte
desse espaço no futuro, num trabalho con-
tínuo de atualização”, afirma o curador. 

Mescla de tradição e inovação

AGaleria Memória CIEE reúne fotos,
vídeos, documentos e publicações de-

senvolvidas ao longo desse meio século
de história, expostos em ordem cronoló-
gica, no formato de linha do tempo. Se-

gundo Rosana Pascale, supervisora de cria-
ção do CIEE que participou da concepção

do espaço, a proposta foi contrapor o mo-

derno com o clássico, como uma das marcas
da entidade que respeita o passado, mas está
sempre aberta à inovação. Ela ilustra com a
ideia de expor fatos históricos em frames no
estilo barroco. Outro exemplo de moderni-
dade: enriquecer o acervo com um farto ca-
tálogo audiovisual, composto de produções
atuais e de registros digitalizados.×

Jovem CIEE nº 42 / 05 de março de 2020

O passado em mídia moderna
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OPORTUNIDADE
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Venha conhecer os
programas do CIEE 
para capacitar pessoas
com deficiência

» PORQUE (junto e sem acento) é a
conjunção subordinativa causal que inicia
as orações subordinadas adverbiais. Ex.:
José não veio porque estava doente.

» POR QUE (separado e sem acento) é
usado nas frases interrogativas diretas ou
indiretas. Ex. Por que você chorou?/
Gostaria de saber por que você chorou.
Também é empregado quando vem
antecedido das palavras razão, motivo ou
causa. Ou quando equivale à expressão o
motivo pelo qual ou a razão pela qual. Ex.
Não sei a razão por que você chorou.

» PORQUÊ (junto e acentuado) deve ser
utilizado quando for substantivo, sempre
antecedido por um artigo definido (o, os)
ou indefinido (um, uns). Ex. Sei o porquê
do choro dela./ Há sempre um porquê
para alguém chorar.

» POR QUÊ (separado e acentuado) deve
aparecer no final das frases ou dos
períodos. Ex. Você chorou por quê?/ Ela
chorou. Por quê?×

DICAS DE PORTUGUÊS

Em dois anos de atividade,
o Espaço de Cidadania
que funciona no centro

da capital paulista apresenta um
balanço muito positivo: foram
atendidas mais de 800 pessoas
em situação de vulnerabilidade
e risco social, com idades até 59
anos e 48 nacionalidades dife-
rentes. Os Espaços funcionam nas capitais
São Paulo, Brasília, Manaus e Salvador. Os
participantes contam com encontros socioe-
ducativos, dedicados a trocas culturais e vi-
vências, desenvolvimento de potencialidades
e sentimento de pertencimento. Organizados
em cinco eixos — convivência, participação
social, lazer, direitos humanos e formação pa-
ra o mundo do trabalho – têm por finalidade
fortalecer vínculos e ampliar a convivência
comunitária e familiar.×

VOCÊ SABIA?

OCIEE realizará uma sessão do Cine
Pipoca para informar e esclarecer
dúvidas de pessoas com deficiência

intelectual e psicossocial interessadas em co-
nhecer e esclarecer dúvidas sobre os progra-
mas de estágio e aprendizagem – ambas
ações afirmativas voltadas para a inserção so-
cioprofissional no mercado de trabalho. Na
pauta, destaque para as principais posturas e
comportamentos que facilitam a conquista
de uma vaga e a permanência nos programas
das empresas parceiras.×

» Data: 18/3/2020
» Horário: 14h45 
» Local: Edifício Integração CIEE

Rua Tabapuã, 469, Itaim Bibi
São Paulo/SP

» Inscrições gratuitas: 
WhatsApp (11) 975-627-226  

Pessoas em situação
de risco contam com
espaços especiais 

Por que ou porque
ou porquê ou por
quê? Quando

falamos, o som é o
mesmo. Mas quando
escrevemos, a
separação em dois
elementos e o acento
circunflexo fazem toda
diferença. Confira.

Fonte: Arnaldo Niskier/ Na Ponta da
Língua (ed. CIEE)

Por que?
Porque!

Por quê?
Porquê!

MESMO SOM, 
QUATRO SIGNIFICADOS
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DESEMPENHO

COMO APRENDER MAIS E
COM MAIOR CONSISTÊNCIA

ROTEIRO PARA DEFINIR A ROTINA DOS ESTUDOS 

Seria bom se existisse uma receita pronta
e única para assegurar o bom desempe-
nho na escola, seja no ensino médio ou

na faculdade. Só que não há, é verdade. Mas
a experiência, dizem os orientadores acadê-
micos, indica que há um roteiro básico para
otimizar o aproveitamento das horas dedica-
das ao estudo e que podem ser adaptadas pa-
ra a elaboração de um roteiro personalizado,
de acordo com o perfil de cada aluno.

Em primeiro lugar, é preciso ter em men-
te que nenhum modelo escolhido vai funcio-
nar se não houver vontade, dedicação e, em
especial, organização por parte do estudante
interessado em obter boa pontuação em pro-
vas escolares, vestibulares, processos seleti-
vos e até concursos. 

O primeiro passo é definir uma rotina diá-
ria, compatível com as outras atividades, co-
mo estágio, aprendizagem, cursos extracur-
riculares, esporte, lazer, etc. Parece muito?
Na verdade, é – aliás, um acúmulo que vai se
repetir ao longo da vida, com mudanças de
foco. Mas sempre muito possível de cumprir,
com a ajuda de um bom planejamento, disci-
plina e o compromisso de não deixar para
amanhã o que deve ser realizado hoje. 

Confira algumas dicas para organizar sua
semana de estudos, lembrando que a carga
de conteúdos é bem menor no início do ano.
Por isso, é mais eficiente começar desde lo-
go, para ir dominando gradativamente as ma-
térias e, com a base inicial consolidada, será
bem mais fácil assimilar o que vier depois.   

A edição nº 41 da revista Jovem CIEE trouxe uma matéria com dicas fornecidas por gestores
de RH para orientar o estudante que deseja mostrar um bom desempenho desde o ingresso
no primeiro estágio. Neste número, vamos auxiliar nosso leitor a também se organizar para
obter excelentes resultados no aprendizado escolar.  

Verifique a disponibilidade
de tempo. Se você estuda
no turno da manhã e
estagia à tarde, por
exemplo, terá as noites
disponíveis. Portanto, seu
roteiro será feito para
esse período.
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» ESCOLHA UM LOCAL PARA O
ESTUDO. É bom reunir todo o material
num mesmo espaço – pode ser o quarto ou
o escritório da casa – que seja tranquilo e
onde você não tenha muitas interrupções.
Mudar sempre de lugar dificulta a
organização e atrapalha o aproveitamento.

» FIXE UM HORÁRIO. O ideal é dedicar
pelo menos duas horas seguidas por dia
para o estudo fora da grade de aulas. O
recomendável é destinar meia hora no
mínimo para cada matéria, dependendo do
grau de suas dificuldades.

» EVITE INTERRUPÇÕES. Ajuda levar um
lanchinho leve para consumir no local
quando bater aquela fominha, incluindo
água ou suco. Outro ponto: tente
desconectar do celular e das redes sociais –

afinal, praticamente qualquer mensagem
pode aguardar duas horas, no máximo, para
ser acessada e respondida. 

» ORGANIZE UM CRONOGRAMA. Se
possível, inclua no mesmo dia as matérias
dadas em sala de aula, de acordo com os
tempos que você estabeleceu para cada
uma. Auxilia fazer os exercícios depois de
bloco de estudo. Vale seguir o princípio
matéria dada na escola é matéria revisada
em casa.

» QUEM TEM MEDO DA REDAÇÃO? Essa
etapa é uma das que mais apavora o
candidato que está sendo avaliado para
qualquer tipo de vaga. Mas há um truque
simples para afastar esse fantasma: escolha
um tema diferente a cada semana, faça
uma redação e leve para um professor ou



TÁ DIFÍCIL CONCENTRAR? 
VEJA O QUE PODE FAZER

7 » ESPAÇO ESTÁGIO

Já se descobriu que muitos estudantes
usam o celular para fugir das matérias de
que não gostam ou porque não conseguem
resolver um exercício. Daí pensa: não tem

problema dar só uma olhadinha no celular.
Só que, depois da primeira mensagem,

vêm a segunda, a terceira... A suges-
tão: deixar o celular em outro cômo-
do ou usar um aplicativo para blo-

queio de notificações e do uso
do aparelho por determinado

período.  

» HÁ TÉCNICAS PARA ESTIMULAR A
CONCENTRAÇÃO?
Sim. Uma é a chamada Pomodoro.
Consiste em intercalar esforço (estudo) e
relaxamento (recompensa). Isso significa
focar totalmente no estudo de uma
matéria durante um tempo determinado
e, na sequência, fazer uma pausa de 5 a 10
minutos para um café, uma água, uma
espiada no celular. Depois, recomeçar.

» MÚSICA ATRAPALHA?
Muita gente tem problema com silêncio.
Nesses casos, uma música em tom
moderado pode ajudar. Mas se o aluno
perceber que está cantarolando, deve
desligar rápido porque o som está
desviando o foco.

» FAMÍLIA PODE AJUDAR?
Sim e muito. Combine para que as tarefas
rotineiras da casa, como limpeza, sejam
feitas em outro local e horário. Também
peça para que não tragam comes e bebes a
toda hora, ou que auxiliem  fazendo uma
barreira para evitar, o máximo possível,
outras interrupções, como visitas
inesperadas.
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alguém bom de português para apontar
os erros. Analise o resultado e busque não
repeti-los. Com certeza, em alguns
meses, você estará uma fera na escrita.  

» OPTE POR UM SISTEMA. Uma boa ideia
é cumprir o plano de estudo de segunda a
sexta-feira, reservando o sábado para
avaliar seu aproveitamento, com a
resolução de exercícios de todas as
matérias, quase como um simuladão. No
sábado, também pode ser feito um
aprofundamento em matérias nas quais
você está mais fraco.

» NO SÉTIMO DIA, DESCANSAR. No
domingo, um dia inteiro para se divertir,
curtir amigos e família, ler um livro,
curtir uma balada, etc., etc. Afinal,
ninguém é de ferro.  

» IMPORTANTE

Não se estresse se falhar no cronograma. 
Aqui, estamos falando de sair da rotina só 

de vez em quando. Isso pode acontecer
principalmente no início de seu

programa de estudos. Mas com o
tempo e vendo os bons resultados,
você criará o saudável hábito de
desconcentrar os estudos, percebendo

que chegará muito mais calmo nas
provas, evitará a sobrecarga

ineficaz de acúmulo de
aprendizagem às vésperas das
avaliações, melhora a fixação
dos conteúdos e, melhor de
tudo, terá notas muito altas.×



10.945*
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 pessoas 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), va-
le-refeição (R$ 636), seguro de vida. Enviar
CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br in-
formando no assunto: VAGA 03165717

» Empresa em São Paulo/SP (bairro região da
Faria Lima) oferece vaga de estágio para pes-
soas com deficiência, cursando ensino supe-
rior em administração, marketing ou gestão
de RH, 3º ao penúltimo sem. Área: adminis-
trativa. Horário: 8h a 15h, segunda a sexta-fei-
ra. Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Benefícios: auxí-
lio-transporte, vale-refeição (R$ 35/dia). En-
viar CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br
informando no assunto: VAGA BARILLA×

» Curso: Ciência da computação, 1º ao 6º
sem. Área: banco de dados. Horário: 8h a14h
(1 hora de intervalo). Bolsa-auxílio: R$ 800.
Benefício: auxílio-transporte mensal. Requi-
sito: não há. Local: São Paulo/SP (bairro Cen-
tro/República). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 3262146

» Curso: Comunicação, 1º ao 7º sem. Área:
marketing. Horário: variável (6 h/dia). Bolsa-
auxílio: R$ 1.200. Benefícios: auxílio-trans-
porte mensal, recesso remunerado, possibi-
lidade de prorrogação, possibilidade de efe-
tivação. Requisito: não há. Local: São
Paulo/SP (bairro Mirandópolis). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 3262014

» Curso: Marketing, 1º ao 7º sem. Área: mar-
keting. Horário: 9h a 16h. Bolsa-auxílio: R$
900. Benefícios: auxílio-transporte mensal,
recesso remunerado. Requisitos: Word e Ex-
cel. Local: São Paulo/SP (bairro Vila Cor-
deiro). Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 3261527

» Processo para vagas de estágio na Prefeitura
de São Paulo/SP, cursando ensino superior/
2º a penúltimo semestre. Bolsa-auxílio: R$
690,36 para ensino superior; R$ 483,25 para
alunos do ensino médio e técnico. Benefício:
vale-transporte (R$189,20). Provas: todas as
quartas e sextas-feiras às 11h45, andar
térreo. Endereço: Rua Tabapuã, 469.×
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*Total em 4/3/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

IMPORTANTE TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 
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Direitos e
deveres do
estagiário

» O estágio deve ser necessariamente remunerado?
Sim, o estágio não obrigatório tem remuneração
compulsória, geralmente na forma de bolsa-auxílio. 

» Como é definido o valor da bolsa-auxílio?
É competência da empresa concedente, assim
como a definição da forma de pagamento. O CIEE
poderá colaborar na definição do valor da bolsa,
informando a média praticada naquela região para
cada curso. 

LEIS DO ESTÁGIO
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Por que ser aprendiz CIEE?
» Porque é preparado para conquistar um

emprego efetivo num mercado de trabalho
cada vez mais competitivo.

» Porque recebe um salário durante a capa-
citação, para custear os estudos e auxiliar
a família.

» Porque é treinado na prática e na teoria da
área de atuação, incluindo dicas para par-
ticipar com sucesso em processos seletivos,
aulas pela internet de informática, orien-
tação para posturas profissionais, desen-
volvimento em matemática e redação,
entre outras habilidades. 

» Porque adquire, na capacitação teórica,
conhecimentos importantes para a cons-
trução da futura carreira

» Porque participa de muitas atividades cul-
turais, incluindo palestras, seminários, feiras
estudantis, visitas a espaços de arte, entre
outras

» Porque conta com assistentes sociais para
auxiliar a ele e seus familiares no processo
de inclusão no mercado de trabalho.

E O MELHOR: TUDO É GRATUITO PARA
JOVEM APRENDIZ
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“Ajudamos as
organizações a atrair,
formar e reter jovens

que poderão ser
efetivados em função

do seu próprio
desempenho e das
oportunidades que
surgirem no quadro

funcional.”
» Mateus Rubiano, 

supervisor de agronegócio 
do CIEE, em entrevista 
para a REVISTA DO CIEE |

EMPRESAS nº 8 

JOVEM BEM PREPARADO 
TEM MAIS CHANCES DE
CONSEGUIR EMPREGO 

Os números mostram que, quanto
maior a qualificação, mais aumen-
tam as chances de sucesso no

mundo do trabalho. Mais uma prova? Uma
pesquisa do instituto Datafolha constatou
quanto o jovem pode ganhar, se souber
aproveitar a oportunidade propiciada pelo
CIEE: 43% dos concluintes do programa em
empresas parceiras estão cursando o ensino
superior, média acima da população nacio-
nal nessa faixa etária.

As respostas à pesquisa – feita com ex-
participantes do programa em 2017 e 2018
– deixam claro a razão do impacto da

aprendizagem na inclusão profissional na
faixa dos 14 aos 24 anos, uma das mais pre-
judicadas pelo desemprego. Para 53%, o
crescimento profissional é o grande bene-
fício do programa. Os itens crescimento
pessoal (36%) e o acúmulo de mais expe-
riência (27%) também foram destaque nas
respostas de múltipla escolha. 

Por tudo isso, a aprendizagem vem sen-
do cada vez mais utilizada pelas empresas
para preencher vagas em seu quadro efeti-
vo, seja recrutando egressos dos programas
de outras organizações, seja efetivando
seus aprendizes.  

VOCÊ SABIA?



O CIEE é a entidade capacitadora que mais
insere jovens na aprendizagem e que conta
com o maior número de jovens em capacita-
ção teórica. É a mais bem avaliada pelos jovens
e pelas organizações parceiras. Isso, por várias
razões, ente as quais:
» Tem presença nacional, com polos de capa-

citação em todos os estados onde atua.
» Utiliza metodologia moderna, elaborada com

a expertise da Fundação Roberto Marinho.
» Conta com uma grande equipe de instrutores

especialmente treinados, que atuam em con-
sonância com as assistentes sociais próprias.

» Oferece cursos de desenvolvimento pessoal,
estudantil e profissional online, gratuitos.

» Promove uma ampla agenda de palestras,
seminários e feiras, muitas das quais envol-
vendo a família.

» Atua rigorosamente de acordo com a lei, as-
segurando os direitos dos aprendizes e os
conscientizando para seus deveres. ×

CIEE oferece 
capacitação em dez

áreas de aprendizagem 

» Agronegócio 
» 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)

Para saber mais sobre o
programa Aprendiz CIEE,
acessar www.ciee.org.br.
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Você ainda não está no Banco
de Talentos do CIEE? 

Inscreva-se e aproveite a grande oferta de
vagas. É gratuito.

Deseja mais informações?  Acesse www.ciee.org.br ou procure a
unidade CIEE mais próxima. 

Você já se cadastrou? 

Enquanto aguarda sua oportunidade, acesse
todos os serviços e cursos gratuitos que o
CIEE oferece para desenvolver as habilidades
que vão fazer a diferença no processo
seletivo e no seu desempenho na empresa
depois da contratação. 

Você teve sorte e está
contratado como aprendiz? 

Acompanhe as edições quinzenais da revista
digital JOVEM CIEE (com acesso gratuito no
ambiente Estudante, do Portal CIEE), que
sempre traz informações úteis sobre o
universo do jovem que estuda e atua – ou
que atuar — na prática profissional. Também
use e abuse das trilhas do CIEE Saber Virtual
(mais de 30 cursos gratuitos) e dos serviços
gratuitos do CIEE, incluindo palestras com
especialistas, ações de voluntariado, posts
diários nas redes sociais, etc.
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Por que o CIEE faz 
a diferença na vida 
do jovem aprendiz?  



» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 9h a 15h. Salário: R$
781,19. Benefício: vale-transporte mensal.
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Liberdade). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 3261823

» Curso: Cursando ensino médio. Área: ad-
ministrativa. Horário: 12h30 a 16h30. Salário:
R$ 565,22. Benefício: vale-transporte mensal.

Requisitos: sexo masculino, 14-17 anos. Local:
São Paulo/SP (bairro Santo Amaro). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 3188326

» Curso: ensino médio, cursando. Área: ad-
ministrativa. Horário: 12h30 a 16h30. Salário:
R$ 565,22. Benefício: vale-transporte mensal.
Requisitos: sexo masculino, 16-17 anos. Local:
São Paulo/SP (bairro Santo Amaro). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 3260070×

3.012*
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 Pinheiros)
oferece vaga de aprendiz para pessoa com de-
ficiência, cursando ou formado no ensino mé-
dio. Área: administrativa. Horário: manhã ou

tarde, segunda a sexta-feira. Salário: R$
593,13. Benefício: refeitório no local. Enviar
CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.org.br in-
formando no assunto: VAGA 02993171×

*Total em 4/3/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

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

12 » ESPAÇO APRENDIZ

» 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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