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COMO TRANSFORMAR A 
CRISE DO CORONAVÍRUS
EM TEMPO PRODUTIVO
ACESSE O SITE DO CIEE E APROVEITE PARA 
VER VAGAS, APRENDER E SE DIVERTIR
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COMO TRANSFORMAR A 
CRISE DO CORONAVÍRUS
EM TEMPO PRODUTIVO
ACESSE O SITE DO CIEE E APROVEITE PARA 
VER VAGAS, APRENDER E SE DIVERTIR

QUANDO O 
SUCESSO É QUESTÃO 
DE MATEMÁTICA
SABER USAR OS NÚMEROS AJUDA 
A SAIR BEM EM MUITAS CARREIRAS



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

Esta edição traz uma série de
conteúdos para ajudar o aprendiz
e o estagiário a não perder
tempo – nem oportunidades —
com a suspensão de atividades

durante a pandemia do coronavírus. São
indicações de palestras online, cursos
gratuitos de desenvolvimento oferecidos
pelo CIEE Saber Virtual, orientações sobre
condições especiais de estágio e
aprendizagem. Também ensinamos como
usar a criatividade para incrementar o look
quando a situação voltar à normalidade e o
leitor poderá estar com o dinheiro um tanto
curto. E tem muito mais! ×

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

Quem está
em casa,
respei-

tando a quarente-
na, pode ampliar
conhecimentos so-
bre vários temas ou
selecionar assuntos de
interesse: basta acessar as
gravações de palestras do CIEE disponí-
veis no Youtube. Confira a seleção pre-
parada pela Jovem CIEE e aproveite a
oportunidade para aprender com feras
nos temas selecionados. Ah, pode tam-
bém compartilhar com amigos.×

Com o objetivo de assegu-
rar a segurança, saúde e
bem-estar dos estudan-

tes, familiares, palestrantes, ex-
positores, patrocinadores, forne-
cedores e colaboradores, o CIEE
decidiu cancelar as edições 2020
da Expo CIEE, programadas para
as cidades de São Paulo, São José
dos Campos, Sorocaba, Goiânia
e Fortaleza.

Os organizadores informam
que, em breve, serão divulgadas
as datas dos eventos para 2021.
“Sabemos da importância de pro-
porcionar gratuitamente, para os
jovens estudantes, orientação
profissional e de acesso ao
mundo do trabalho, além de
muita diversão e entreteni-
mento”, afirma Luiz Gustavo Cop-
pola, superintendente nacional de
atendimento do CIEE, ao desta-
car o compromisso com a conti-
nuidade desses eventos que
atraem milhares de visitantes.×

» Mindfulness e saúde emocional •
Marianita do Rocio Xavier Crenitte
https://www.youtube.com/watch?v=
s-NPg6DmGsw

» Web 3.0, internet das coisas,
inteligência artificial e direito digital
• Renato Opice Blum
https://www.youtube.com/watch?v=
9CHrtlAY37g

» Vida e propósito/ Vivências de
coaching • Andrea Deis
https://youtu.be/mNBL2aFXQ-g

» Negócio fechado! As habilidades
comportamentais e o sucesso das
negociações • Jeferson Mota
https://www.youtube.com/watch?v=s
h6q817TCIQ

» Com gente é diferente/ Inspirações
para quem precisa fazer gestão de
pessoas
• Eugenio Mussak
https://youtu.be/GgdsBAFYISY

Aprimeira etapa do curso Accounta-
bility – Construindo valores res-
ponsáveis acaba de entrar no catá-

logo do CIEE Saber Pro, programa que re-
força a formação dos futuros profissio-
nais. Com carga horária de 6 horas/ 16
dias, o conteúdo objetiva desenvolver as
principais competências comportamen-
tais do profissional do futuro. 

Produzidos especialmente para o pro-
grama, o curso é mais uma contribuição
do CIEE destinada a preparar os estagiá-
rios para ter sucesso no mundo do tra-
balho, que está em acelerada evolu-
ção. Nesse sentido, as empresas
estão se transformando para
responder às novas exigências
e, dentro dessa tendência,
buscam profissionais
com um novo perfil.
Entre os requisitos,
destacam-se criati-
vidade, pensamento crítico e
inteligência emocional – as-
pectos abordados no primeiro
curso da série.

» Dica: Para saber
mais, acesse o 
site do CIEE

» CURIOSIDADE

Usa-se a palavra accountability com vá-
rios significados, como mostra uma rá-

pida pesquisa no Google. Um dos mais es-
clarecedores talvez seja o seguinte: este
conceito pode ser definido como a melhor
maneira de trabalhar em uma organização.
Assim, quando uma empresa age de forma

responsável e com uma atitude proati-
va, pode-se dizer que nela existe ac-

countability. Segundo os especia-
listas, há três fatores relaciona-

dos a esta questão: o com-
promisso individual, a ini-

ciativa baseada na
pró-atividade e a

responsabilidade
pessoal.×

CURSO PREPARA PARA 
POSTURA CORPORATIVA

NOSSAS FEIRAS
CANCELADAS

FEIRAS

PALESTRAS EM DOMICÍLIO
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CARREIRA
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» ADMINISTRAÇÃO. O profissio-
nal precisa conhecer os dados da
empresa: faturamento, metas de
vendas, custos de produção, des-
pesas fixas, tendências do mer-

cado, etc. O currículo da facul-
dade oferece disciplinas

fundamentais para lidar com essas va-
riáveis, tais como: análise financeira, con-
tabilidade de custos e geral, estatística,
matemática financeira – que demandam
domínio das etapas básicas da matéria. 

» ANÁLISE E DESENVOLVI-
MENTO DE SISTEMAS. Embora
os cursos não demandem conheci-
mentos de toda a abrangência da
matemática, a lógica da linguagem

da programação se baseia em con-
ceitos dessa ciência, o que implica a

utilização de algoritmos e modelagem.
Ou seja, para ter sucesso na carreira e no
curso, o futuro profissional deve saber o su-
ficiente para se mostrar apto a projetar, de-
senvolver, analisar e implementar sistemas
computacionais e softwares para as mais di-
versas aplicações. 

» ARQUITETURA E URBANISMO.
Para definir, elaborar e desenhar
projetos de uso de espaços inter-
nos e externo, o profissional usa
proporções, medidas, escalas de

representação, perspectivas, além
de cálculos para construção da estru-

tura e das redes de água, energia, gás,

etc. Por isso, o currículo da faculdade inclui
disciplinas de forte conteúdo matemático,
como desenho técnico, fundamentos das es-
truturas e tecnologia da construção. 

» AUTOMAÇÃO INDUS-
TRIAL. Tendência em
crescimento, a moderni-
zação dos processos
produtivos das indústrias

pede projetos de robó-
tica para desenvolvimento,

adaptação, programação e
manutenção de máquinas e equipamentos.
Para desempenhar essas tarefas, essenciais
para os resultados das empresas, o profis-
sional precisar ter conhecimentos em álge-
bra linear, algoritmos, modelagem, cálculo,
estatística e lógica.

» ESTATÍSTICA. Consiste
na coleta, sistematização
e interpretação de da-
dos, que geram infor-
mações úteis para a to-

mada de decisões
estratégicas e avaliação de

resultados nas corporações,
públicas ou privadas. Também é aplicada
em pesquisas científicas, estudos de riscos,
controles de qualidade. A graduação dura
quatro anos em média e quase todo o cur-
rículo é composto de matérias ligadas
à matemática e às ciências da computação:
cálculo, álgebra linear e probabilidade,
análise de dados, entre outras.

Ainda é comum a crença de que a ma-
temática só será importante para
quem vai cursar engenharia, finanças,

física ou magistério. Grande engano. É ver-
dade que essas carreiras dependem essen-
cialmente do domínio da matéria. Mas não é
só elas, pois quem sabe lidar bem com núme-
ros é muito em vários outros segmentos do
mercado de trabalho. 

Por que?, pode perguntar aquele estu-
dante que tem arrepios só de ouvir falar em

equações, geometria, regra de três, etc.
Acontece que, além de ter múltiplas aplica-
ções no cotidiano, os gestores sabem que o
estudo dessa disciplina desenvolve o raciocí-
nio lógico e a criatividade, exercitados na so-
lução de problemas. Indica, também, o gosto
e a capacidade de enfrentar desafios, de-
monstrada pela solução de problemas, sim-
ples ou complexos. Confira as principais car-
reiras que demandam bons conhecimentos
de matemática. 

DOMÍNIO DOS NÚMEROS LEVA AO
SUCESSO EM MUITAS PROFISSÕES
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» GESTÃO DA PRODUÇÃO IN-
DUSTRIAL. Com formação tec-
nológica, o profissional gerencia
desde a encomenda de matérias-
primas e outros insumos, esto-
ques, processos de fabricação e de
controle de qualidade. Para isso,
aplica conhecimentos matemáticos em ta-
refas como: organização e apresentação de
dados estatísticos, elaboração de gráficos,
controle de custos financeiros e de manu-
tenção, formação de preço, etc.

» LOGÍSTICA. Envolve planejar,
organizar e controlar a movimen-
tação do produto, utilizando con-
ceitos matemáticos para assegu-
rar a entrega do produto com a
qualidade e o menor custo possível,
no prazo e local determinados. 

» MAGISTÉRIO. Quem quer se
dedicar integralmente a essa
ciência, pode fazer dois tipos de
curso. A licenciatura forma pro-
fessores para os ensinos funda-
mental e médio. O bacharelado
capacita para o trabalho em pes-
quisa científica e matemática aplicada,
além de carreira acadêmica. Ambas pos-
suem currículo quase integralmente com-
posto de disciplinas ligadas à matemática,
como cálculo, geometria, trigonometria,
álgebra linear, entre outras, além de poucas
cadeiras de física, computação e didática
(caso da licenciatura). ×

Lançado recentemente, o
CIEE Global Connection é
um programa de estágio

internacional, constituindo
mais uma iniciativa da entidade
para acompanhar as novas
demandas do mundo
acadêmico e corporativo.
Atuando ao lado de instituições
de ensino nacionais e
estrangeiras, além de empresas
parceiras, o objetivo é auxiliar
os alunos brasileiros e
estrangeiros a ampliar a
experiência profissional como a
conquista de um estágio
durante o intercâmbio. 

Para as empesas, o
programa também traz
vantagens. Além de ter contato
com diferentes tipos de
formação e conhecimento, as
organizações têm a
oportunidade de ampliar o
multiculturalismo em seus
times de forma orgânica e
intuitiva.×

CIEE
ULTRAPASSA
FRONTEIRAS

VOCÊ SABIA?

Você está se preparando para
as carreiras alinhadas neste
artigo (e outras)? Então, vale
investir um tempo para avançar
no estudo da matemática ou,
se for o caso, compensar as
deficiências do aprendizado
nos primeiros anos escolares,
voltando um pouco atrás.

Dica: acesse os cursos
específicos na grade do CIEE
Saber Virtual, que são interativos
e ainda têm a vantagem de
serem gratuitos. Para saber mais
acesse o site. 

GRÁTIS
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Neste tempo de renda prejudicada pe-
la pandemia do coronavírus, é sem-
pre uma boa postura buscar formas

de gastar menos, usando a criatividade e di-
cas de quem já pensou no assunto. Vamos
começar pelo cuidado com a aparência,
sempre importante no ambiente corpora-
tivo, desde o processo seletivo até o final
do contrato de aprendiz ou estagiário. 

Antes de sair às compras quando as
lojas reabrirem, faça duas pergunti-
nhas básicas. Primeira: quanto posso
gastar, sem me endividar? Segunda:
como posso aproveitar aquelas peças
que estão enfurnadas no armário e
nas gavetas? 

A saída para poupar e não deixar de fa-
zer bonito no estágio e na aprendizagem é
só uma: criatividade. Dê uma geral naque-
las roupas que estão há tempos sem uso.
Veja as que estão encostadas porque têm
um pequeno defeito, porque você não
gosta da cor ou do modelo. Para atualizar
o visual, coloque as mãos à obra ou peça
ajuda para a mãe, a irmã ou aquela tia ca-
marada. Use a criatividade e terá boas sur-
presas com o resultado. Confira algumas
sugestões para renovar o guarda-roupa,
sem gastar nada ou muito pouco, pinçando
que que serve para as garotas ou os garo-
tos ou os dois. Que tal mandar para doação
o que sobrar? 

» TOQUE PESSOAL
Solte a imaginação e procure
inovar a peça velha ou
escanteada. Uma desfiada na
barra de um jeans, bermuda ou
saia pode fazer toda a diferença.
Assim como dobrar a manga por
dentro ou por fora; dar um
nozinho na blusa; trocar os
botões por outros mais estilosos.

» QUÍMICA SALVADORA
No meio de tudo, vão aparecer aquelas
peças que você comprou por impulso ou
ganhou. São até legais, mas com uma cor

que não combinada com
nenhuma outra peça. Se forem
bem-acabadas, com
modelagem bacana e um tecido
de qualidade, vale dar uma
passada num supermercado,
comprar um tubinho de tinta de
uma cor preferida e tingir a
peça. O processo é bem
simples, basta seguir as
instruções da embalagem. Mas
se você tiver medo de provocar
um estrago, peça ajuda a quem
sabe das coisas.

» AGULHA E LINHA
Se o problema for fazer
um pequeno ajuste, é só
usar agulha, linha e uma
tesoura. Aqui vale
disfarçar um pequeno
rasgo ou um descosturado
na lateral. Assim como
pregar um botão que caiu
ou um enfeite. Se o
problema for grande, veja

se não vale a pena levar a uma costureira,
depois que passar a fase de confinamento.

» DUPLA UTILIDADE
Junte todos os seus acessórios:
cintos, brincos, correntes,
relógios, pins, anéis, etc.
Descarte o que estiver
quebrado ou desparceirado.
Estude um jeito novo de usar o
que restou de aproveitável e se
surpreenda como um
acessório bem colocado pode mudar o look,
sem muito trabalho. Tente misturar colares,
correntes e pulseiras, quase criando uma
pela nova e mais moderna.  Ah! Aproveite
para organizar seus acessórios, deixando
todos à vista, para ter opções de variar.×

DICA!
Se quiser saber mais para administrar suas finanças
pessoais, acesse o curso do CIEE Saber Virtual.

GRÁTIS

LOOK DE CARA NOVA, 
COM POUCO OU NENHUM GASTO

ESTILO
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CENÁRIO

DICAS PARA O BOM ESTÁGIO À DISTÂNCIA

» Atribuir ao estagiário as mesmas atividades realizadas
na empresa e previstas em contrato.

» A carga horária deve ser a mesma a mesma prevista
em contrato, de 6 horas para o estágio
extracurricular e 8 horas para o estágio obrigatório. 

» O supervisor do estágio precisa acompanhar
efetivamente as atividades do estagiário e ficar à
disposição dele para orientações, por qualquer 
forma de comunicação que evite o contato físico:
telefone, e.mail, skype, hangouts, entre outras.

Uma das preocupações do CIEE diante
da crise provocada pelo coronavírus
é orientar e estimular as boas práticas

para a prevenção do contágio, assim como
estão procedendo as organizações parceiras.
Entre as dúvidas que surgiram, uma consulta
foi muito repetida: legalmente, o estágio po-
de ser realizado no sistema home office?

A Lei 11.788//08 não prevê expressamen-

te essa possibilidade. Porém como, diante da
pandemia da Covid-19, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde
recomendam a adoção de todas as medidas
de prevenção, o Tribunal Superior do Trabalho
decidiu a favor da realização de trabalho re-
moto, em caráter excepcional. Com isso, po-
derão ser dispensadas algumas etapas for-
mais, desde que a legislação seja respeitada. 

Jovem CIEE nº 43 / 05 de abril de 2020

» Reserve o tempo necessário para cumprir
a carga horário prevista em contrato
todos os dias úteis.

» Organize uma agenda especial com
tarefas e prazos, registrando também o
resultado e a conclusão do trabalho.
Também abra um arquivo digital especial
para gravar tudo o que realizar durante o
período de home office 

» Faça suas atividades num ambiente calmo,
sem barulho, interrupções ou distrações.

» Combine com seu supervisor uma forma
de contato para esclarecimento de
dúvidas e prestação de contas das tarefas.

» Participe ativamente dos calls ou reuniões
virtuais para os quais for convidado.

» O item acima reforça o conselho de
profissionais com experiência em home

office: na hora de trabalhar, troque
a bermuda, a regata e outros trajes
descolados e vista-se com um look
próximo do que usa no trabalho.
Principalmente se for participar de
reuniões.

» Se sobrar um tempinho, aproveite para
estudar, focando nos pontos fracos em
algumas matérias ou aproveitando os
cursos gratuitos do CIEE Saber Virtual.

» Valendo também para outras partes do
dia, em tempo de confinamento é bom
não descuidar da alimentação e dos
exercícios físicos (os que der). Também
faça pausas, saindo de frente do
computador a cada duas horas, para um
rápido cafezinho, um copo de água ou
uma caminhada pela casa.   

ESTÁGIO
IN HOME.
PODE?

Dica:
se tiver dúvidas,
consulte o CIEE
pelos canais que

estão à disposição
dos estudantes 

e das empresas, se
for o caso.

Para as organizações que adotarem esse 
sistema, o CIEE recomenda:

O lado do jovem

» No trabalho remoto, o estagiário 
também deve fazer sua parte, ou seja:
» Respeitar o horário de atividades

previsto no termo de compromisso 
de estágio.

» Realizar da melhor forma possível as
tarefas que lhe forem atribuídas.

» Consultar o supervisor de estágio
sempre que tiver dúvidas ou
necessitar de qualquer outro
esclarecimento.
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7.875*
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
» Curso: Informática, 1º ao 5º sem. Área:
programação. Horário: 12h a 18h, terça a
sábado. Bolsa-auxílio: R$ 750. Benefícios:
auxílio-transporte, recesso remunerado.
Requisitos: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro São Francisco). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03269729

» Curso: Administração, 2º ao 7º sem. Área:
financeira. Horário: 9h30 a 15h30 (30 min.
de intervalo), segunda a sábado. Bolsa-au-
xílio: R$ 820. Benefícios: auxílio-transporte,
cesta básica, recesso remunerado. Requisi-
tos: pacote Office. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Leopoldina). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03259286

» Curso: Informática, 2º ao 4º sem. Área:
suporte aos usuários. Horário: 10h a 17h30
(1h30 de intervalo). Bolsa-auxílio: R$ 1.072.
Benefícios: auxílio-transporte mensal, re-
cesso remunerado. Requisitos: não há. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Pinheiros). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
03270264

» Curso: Comércio exterior e relações in-
ternacionais, 4º ao 7º sem. Área: adminis-
trativa. Horário: 8h30 a 15h30 (1h de inter-
valo). Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Benefícios:
auxílio-transporte, auxílio-refeição. Requi-

sitos: inglês intermediário, pacote Office.
Local: São Paulo/SP (bairro Jardim Paulis-
tano). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03278525

» Curso: Ensino médio, 1º ao 3º ano. Área:
administrativa. Horário: 12h30 a 18h30 (ne-
gociável). Bolsa-auxílio: R$ 600. Benefí-
cios: auxílio-transporte, recesso remune-
rado, possibilidade de prorrogação e de
efetivação. Requisito: Windows. Local:
Osasco/SP (bairro Jardim Trianon). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03283127

» Curso: Administração, 1º ao 2º sem. Área:
administrativa. Horário: 9h a 16h ou 10h a
17h. Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios: au-
xílio-transporte, recesso remunerado. Re-
quisitos: pacote Office intermediário. Local:
Cotia/SP (bairro Granja Viana). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03265977

» Curso: Administração, 1º ao 3º sem. Área:
comercial. Horário: 9h a 16h. Bolsa-auxílio:
R$ 1.000. Benefícios: auxílio-transporte,
recesso remunerado. Requisitos: não há.
Local: Cotia/SP (bairro Granja Viana). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
03283518×

*Total em 6/4/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

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

Com o cadastramento exclusivamente
pelo site e aplicação de provas online,

o CIEE acaba de concluir o processo seleti-
vo para o preenchimento de 455 oportuni-
dades de estágio e formação de cadastro
reserva na prefeitura de Dourados/MS. Is-
so, respeitando as recomendações para a
prevenção contra o covid-19, entre as quais
evitar encontros com grupos, deslocamen-
tos pelas cidades e atendimento presencial.
Para tanto, conta maior eficiência e agilida-

de, graças à modernização do sistema de in-
formática do CIEE e a utilização dos mais
avançados recursos da computação.

A parceria com a prefeitura de Doura-
dos beneficia estudantes do ensino médio
e superior, contratados para capacitação
prática em diversas áreas, entre as quais ad-
ministração; artes cênicas; ciências biológi-
cas, sociais, econômicas e contábeis; comu-
nicação; engenharias; educação física; li-
cenciaturas, etc. ×

Mesmo com
isolamento, vale
consultar as
vagas em oferta
no CIEE
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» Lave com frequência as
mãos até a altura dos
punhos, com água e
sabão, ou então 
higienize com álcool 
em gel 70%. 

» Não compartilhe objetos
de uso pessoal, como
talheres, toalhas, pratos 
e copos. 

» Higienize com 
frequência o celular,
canetas, óculos, etc. 

» Ao tossir ou espirrar,
cubra nariz e boca com
lenço ou com o braço, e
não com as mãos. 

» Evite tocar olhos, nariz e
boca com as mãos não
lavadas. 

» Mantenha os ambientes
limpos e bem ventilados. 

» Evite aglomerações.

» Mantenha distância
mínima de um metro das
outras pessoas. 

» Evite abraços, beijos e
apertos de mãos. 

» Adote um
comportamento
amigável sem contato
físico, mas sempre com
um sorriso no rosto. ×
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Seguindo as orientações dos órgãos de
saúde para a prevenção contra a Co-
vid-19, o CIEE suspendeu os encontros

de capacitação dos aprendizes até 30 de
abril em todo o país. O que não significa que
os jovens devam paralisar o aprendizado. Para
tanto, também podem contar com o CIEE,
que está oferecendo uma série de serviços
online, como palestras com especialistas
transmitidas pela TV CIEE (ver pág. 3), leitura
da revista JOVEM CIEE sempre com conteúdo
sintonizado com o momento atual, acesso à
biblioteca virtual, entre outros. 

Uma dica bem legal é realizar os cursos
à distância da plataforma  Saber Virtual

Pro e Saber Virtual, que têm foco na conti-
nuidade da qualificação e desenvolvimento
profissional dos aprendizes. São mais de 30
cursos, com temas como orientação profis-
sional, informática, português e matemática,
entre outros.

É importante que, ao concluir determi-
nado curso, o aprendiz imprima os certifi-
cados e os apresente aos instrutores assim
que forem retomados os encontros pre-
senciais nos polos do CIEE. Caso não se
lembre do  login e senha para acessar os
cursos, basta contatar a Central de Aten-
dimento (tel. 3003-2433) com custo de
uma ligação local.×

OPORTUNIDADE

Vale lembrar que é
muito importante
seguir todas as

recomendações da
Organização Mundial da
Saúde (OMS) e do
Ministério da Saúde para
prevenção do contágio
pelo coronavírus. Também
devem cumprir à risca as
recomendações da
empresa contratante.

Esses cuidados são
indispensáveis para
colaborar com a contenção
da pandemia. Pois, apesar
de não pertencerem à
população de risco, os
jovens e adolescentes
podem transmitir a doença
para familiares, amigos e
colegas de trabalho.

COMO SE CAPACITAR DURANTE A
FASE DE ENCONTROS SUSPENSOS

Principais cuidados para prevenir a Covid-19

Fonte: Ministério da Saúde

Dica: para mais informações, baixe o aplicativo Coronavírus – SUS. 

Conselhos do ciee para superar riscos
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» Curso: Ensino médio concluído. Área: lo-
gística. Horário: 8h a 14h. Salário: R$ 800.
Benefícios: vale-transporte mensal, 13º sa-
lário, férias. Requisito: não há. Local: São
Paulo/SP (bairro Aclimação). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03230108

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h a 12h. Salário: R$
591,67. Benefícios: vale-transporte, 13º sa-
lário, férias, seguro de vida. Requisitos: gê-
nero feminino, 18-22 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Bela Vista). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03208290

» Curso: Ensino médio concluído. Área: lo-
gística. Horário: 8h a 14h. Salário: R$ 1.438.
Benefícios: vale-transporte, lanche na em-
presa, assistência médica, seguro de vida,
ajuda de custo, férias, 13º salário. Requisitos:

18-22 anos. Local: Suzano/SP (bairro Vila
Theodoro). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 03265491

» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h a 14h. Salário: R$
954. Benefícios: vale-transporte, 13º salário,
férias. Requisitos: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Itaim Bibi). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03202808

» Curso: Ensino médio cursando. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h a 14h. Salário: R$
1.050. Benefícios: vale-transporte, vale-re-
feição, cesta básica, assistência médica e
odontológica, férias, 13º salário. Requisitos:
gênero masculino, 18-22 anos. Local: Cara-
picuíba/SP (bairro Vila Terezinha). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03281863×

2.262*
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

*Total em 6/4/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

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

VOCÊ SABIA?

» Qualificação da empresa contratante
» Qualificação do aprendiz
» Identificação da entidade que ministrará os

encontros de capacitação teórica
» Designação da função e modalidade na

qual o aprendiz estiver matriculado
» Datas do início e final do contrato de

aprendizagem, que devem coincidir com o
início e término dos encontros teóricos

» Salário ou remuneração mensal 
(ou salário-hora);

» Jornada diária e semanal, com indicação
dos tempos dedicados às atividades
teóricas e práticas

» Assinatura do aprendiz e do responsável
legal da empresa. Para aprendiz de 14 a 16
anos, o contrato deve ser assinado pelo seu
responsável legal.×

Quais as informações que devem constar no contrato de aprendizagem?



X
?!
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DICAS DE PORTUGUÊS

“Alíngua portuguesa
tem sofrido
agressões

vergonhosas. Não é o povo
que fala do seu jeito peculiar,
mas profissionais liberais,
formados em nível superior,
que não sabem se expressar,
escrevem mal e são poucos
afeiçoados à leitura. Quem
não lê, como é sabido,
dispõe de um vocabulário
extremamente limitado.”

Abertura do livro Na
ponta da língua, que foi
editado com o apoio
institucional do CIEE. Seu
autor é Arnaldo Niskier,
escritor membro da
Academia Brasileira de
Letras e presidente do
Conselho de Administração
do CIEE/Rio. Há anos, ele
vem produzindo notas bem-
humoradas, apontando
erros muito comuns, e
ensinando a forma correta.
Confira o certo e o errado
de expressões muito usadas
no ambiente corporativo,
para não fazer feio.  

PARA NÃO 
PAGAR MICO
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» ANDANÇA INÚTIL
“Chegava sempre atrasado ao trabalho
porque ia de a pé.”
Merecia ser descontado. Não diga nem
escreva “de a pé”.
Frase certa: Chegava sempre atrasado ao
trabalho porque ia a pé.

» FOI MAL
O patrão costumava destratar seus
empregados. João ficou zangado e quis
distratar o contrato de trabalho. 
Preste atenção:
Destratar é insultar, tratar mal.
Distratar é desfazer romper um contrato.

» PRIVILÉGIO OU PREVILÉGIO?
Conseguir um emprego hoje é um
privilégio.
Escreva sempre assim, pois caso contrário
ficará desempregado.

» TV (DES) EDUCATIVA
Uma professora de Vitória conversava
com o apresentador do programa Um
salto para o futuro, da TVE do Rio: “Por
que houveram tantas coisas no caminho?”
Cheguei a passar mal. Isso é o que se
chama de ensinar errado.
Frase correta: Por que houve tantas
coisas no caminho?  

» HORA DA FOME
Meio-dia e meia é a hora do almoço.
Jamais diga “meio-dia e meio”. Meio é
advérbio (invariável) e meia é a metade, a
metade de uma hora, isto é, 12 horas mais
meia hora. Preste a atenção para falar
certo ou você não matará a fome.

» INFINITIVO
Pessoas recebem salário para trabalhar
ou para trabalharem?
Tanto faz. O infinitivo regido de
preposição (exceto a, que normalmente
exige o singular) pode variar ou não. O
importante é que todos (principalmente
os nossos políticos) trabalhem de maneira
consciente, para que possamos ter um
país bem melhor.

» ACIDENTE E INCIDENTE
O funcionário da fábrica sofreu um
acidente. Todos os seus colegas
lamentaram o incidente.
Preste atenção:
Acidente – desastre
Incidente – acontecimento, episódio

» INDIGESTAS
1. “Geraldo comeu um sanduíche de
mortandela na hora do recreio e 
passou tão mal que teve de voltar 
para casa.”
Claro! O certo é mortadela. Mortandela,
nem pensar, dá indigestão!

2. “João pediu um mixto quente na
lanxonete da esquina.”
Não oi atendido. Nem poderia...
O certo é misto-quente e lanchonete.

» APOSENTADORIA
O sr. José conseguiu um diferimento
do prazo para a quitação dos seus 
débitos para com a Previdência Social, e
só depois o deferimento da sua
aposentadoria.
Muito bem! O senhor mereceu a
aposentadoria, pois usou as palavras
adequadamente.
Preste atenção:
Diferimento – adiamento
Deferimento – aprovação

» SEM BRIGA
“A funcionária preferiu um acordo
amigável com a empresa em que
trabalhava.”
Atenção! Para ser acordo já é amigável.
Basta escrever ou dizer acordo. Devemos
evitar repetições inúteis. 

» MULHER BONITA
“Maria é considerada uma tigresa pelos
colegas de escritório.”
Perfeito! A forma tigresa é usada 
quando queremos fazer referência a
Mulher muito bonita e não à fêmea do
tigre. Esta é tigre fêmea.×
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