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O presente e o 
futuro da carreira 
de advogado 

Empreendedorismo e
futebol alavancaram a
carreira de um aprendiz
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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

Esta edição traz uma coletânea de
relatos valiosos para quem está
iniciando ou pretende começar a
construir carreira. Numa delas
experientes e famosos

especialistas nas respectivas áreas de atuação
jurídica traçam o painel do presente e do
futuro da profissão de advogado. Outra vem
da Bahia, e reúne depoimentos e experiências
de gestores e professores indicando que o
apoio aos programas de estágio caiu, mas é
mantido nas empresas mais conscientes e
modernas, mesmo durante a crise. Para
completar, um jovem aprendiz relata como
chegou a repórter de uma importante rádio
paulista, creditando o sucesso à dedicação e
comprometimento à carreira que escolheu,
desde menino. ×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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OPortal CIEE é amigável para todos
os segmentos dos públicos que
atende: estudantes, empresas e

instituições de ensino. O selo que aparece
no canto superior direito da nossa home-
page vale por mais uma confirmação desse
fato e, principalmente, pelo esforço inclu-
sivo da entidade, que há décadas vem de-
senvolvendo iniciativas inclusivas. 

Trata-se da certificação concedida pela
Comissão Permanente de Acessibilidade da

Secretaria da Pessoa com Deficiência de
São Paulo, garantindo que o site do CIEE
conta com todos os requisitos para assegu-
rar o acesso de pessoas com qualquer tipo
de deficiência, como leitores de tela e in-
térprete de libras. “No projeto de moder-
nização tecnológica em que estamos inves-
tindo nos últimos anos, a inclusão sempre
foi uma das prioridades”, explica Mauricio
Andreatta, gerente de sistemas e processos
do CIEE.×

Portal acessível a todos

Para evitar que você perca excelente
oportunidade de conquistar uma vaga
de estágio ou aprendizagem, vai uma

dica: salve o número 3003-2433 como
CIEE nos contatos de seu celular. 

Assim, saberá de imediato quando o
CIEE contatar você com uma boa oferta
para sua capacitação. Caso não possa aten-
der na hora, não desista: retorne a ligação
nesse mesmo número e será atendido.

O custo é de uma ligação local em
qualquer região do país, mesmo que solici-
te o DDD.×

Um click pode salvar a vaga 

OMinistério da Educação (MEC) estendeu
a autorização para que instituições fe-
derais de ensino superior ministrem au-

las à distância até 31 de dezembro desse ano. A
medida também flexibiliza os estágios e as prá-
ticas em laboratório, que podem ser feitos a dis-
tância nesse período, exceto os alunos de medi-
cina a partir do 5º ano. 

A portaria publicada no Diário Oficial da União
de 17 de junho foi motivada pelas medidas de conten-
ção à pandemia de covid-19. A portaria garante, ainda,
que as instituições de ensino terão autonomia para definir
o currículo na substituição das aulas presenciais, assim como a dis-
ponibilização de recursos a estudantes para que possam acompanhar
as aulas e a realização de atividades durante o período.×

Fonte: Agência Brasil

VOCÊ SABIA?

OBrasil conta
com 1,1 milhão

de estudantes
matriculados nas 69
universidades federais.
Destas, 54 estão com
cursos e outras atividades
presenciais suspensas desde
março, atendendo à
recomendação de isolamento
para prevenção da pandemia.
Como existe a exigência de
manter pelo menos 75% dos dias
letivos previstos para 2020, a
estimativa é que o encerramento
do primeiro semestre letivo deve
ocorrer a partir de
setembro/outubro.  ×

Aulas e estágios online
prorrogados

D
ivulgação/M

C
TIC



» Rodrigo Mudrovitsch
advogado e professor de
direito público no Instituto

Brasiliense de Direito 
Público (IDP).

“O futuro da profissão de advogado passa,
certamente, por maior conscientização da
importância das instituições. Inclui nosso
fortalecimento, o respeito ao que
produzimos como profissionais, seja nos
qualificando juridicamente, seja pelo uso
dos melhores mecanismos da tecnologia
disponíveis. A advocacia tem relevo
constitucional em tripé de igualdade.
Precisamos de juiz independente, promotor
independente, Ministério Público
independente. Dessa forma, teremos a
advocacia funcionando com garantias”. 
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ATV CIEE inaugurou em junho o ciclo
O futuro das profissões, iniciando a
série de seminários que reunirá

mensalmente especialistas para apresentar
o cenário atual e as perspectivas de carreira
em áreas específicas. A iniciativa vem se
somar às ações de orientação profissional
destinadas a auxiliar os jovens na escolha
de carreira e oferecer dicas valiosas para
que tenham sucesso no caminho que em-
preenderem. 

Levando em conta o número de estudan-
tes cadastrados e o volume de oferta de es-
tágios – é o segundo curso com maior quan-
tidade de estudantes contratados para capa-
citação prática –, o primeiro seminário do ci-
clo foi dedicado à área de direito. Realizado
no formato de webinar, o evento O futuro da
profissão de advogado teve mediação de Ri-
cardo Melantonio e apresentação de Raquel
Barros, respectivamente superintendente
institucional e gerente jurídica do CIEE, com

O presente 
e o futuro da
carreira de 
advogado
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CENÁRIO

» Pierpaolo Bottini
Advogado criminalista,
professor de direito penal 

na Universidade de 
São Paulo (USP) 

“O advogado deve estudar, ter atualização
cotidiana em relação à lei, à jurisprudência,
ao sentimento cultural da sociedade, ler
jornal, ler doutrina, romance, poesia. Seja do
passado ou do futuro, o advogado tem que ler
até mesmo bula de remédio. Além da
atualização permanente, precisa de coragem
para enfrentar a ilegalidade, o arbítrio, para
defender, além do seu cliente, o Estado
Democrático de Direito”. 

» Roberto Quiroga Mosquera
advogado tributarista,
professor de mestrado

profissional em direito na USP
e na Fundação Getúlio Vargas

de São Paulo (FGV-SP).

“RHs dizem que as empresas contratam pelas
competências técnicas, mas mandam embora
pelas competências comportamentais.
Identifique quais são as mais fortes em você,
procure utilizá-las, desenvolvê-las. Naquelas
que não é tão forte procure melhorar, porque
o equilíbrio entre aptidões técnicas e as
comportamentais é que fará de você o
profissional bem-sucedido”. 

O Canal da TV CIEE no Yotube promove
o contato com as várias narrativas que
importam à reflexão dos jovens, na
forma de webinar, vídeos instrutivos,
reportagens, sem descuidar de 
espaço para entretenimento. 
Dica oportuna para o momento 
atual e o futuro que ele projeta, 
com a tendência de intensificação 
do aprendizado à distância. 
Acesso pelo site www.ciee.org.br.



» José Eduardo Martins
Cardozo

advogado, professor de
direito constitucional na

Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP),

ex-ministro da Justiça. 

“O advogado não tem que se colocar acima
do juiz ou do Ministério Público, mas não
nos coloquem abaixo, porque não estamos
abaixo. Se assim for, o prato da justiça
desequilibra. Ser intransigentes na defesa
das nossas prerrogativas e ser corajosos não
significa ser mal-educado, grosseiro.
Significa ter postura e fazer valer a
dignidade da nossa profissão. Significa
também lutar pelo Estado de Direito, razão
de ser da advocacia”.
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*Total em 20/06/2020, podendo haver pequena variação diária para mais
ou menos.

3.099*
VAGAS PARA
ESTÁGIO EM

OFERTA NO CIEE

Consultas e
inscrições:

www.ciee.org.br

Vagas CIEE
para estágio
» Curso: Gestão de recursos humanos, 3º ao
7º sem. Área: recrutamento e seleção. Horário:
11h a 18h (1 hora de intervalo). Bolsa-auxílio:
R$ 1.400. Benefício: auxílio-transporte. Re-
quisitos: pacote Office; inglês avançado. Local:
São Paulo/SP (bairro Vila Olímpia). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 03300910

» Curso: Comunicação social-jornalismo, 1º a
7º sem. Área: comunicação. Horário: 10h a 17h
(1 hora de almoço). Bolsa-auxílio: R$ 800. Be-
nefícios: auxílio-transporte. Requisitos: não há.
Local: São Paulo/SP (bairro Jardim Londrina).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
03289581

» Curso: Técnico em informática, 2º o 3º sem.
Área: banco de dados. Horário: 8h a 14h. Bolsa-
auxílio: R$ 800. Benefícios: auxílio-transporte
mensal. Requisito: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Chácara Santo Antônio). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 3301602

» Curso: Ensino médio, 2º ano. Área: call cen-
ter. Horário: 13h a 17h. Bolsa-auxílio: R$ 613.
Benefícios: auxílio-transporte. Requisito: não
há. Local: São Paulo/SP (bairro Brás). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 03301717 

» Curso: Técnico em administração, 1º a 3º se-
mestre. Área: administrativa. Horário: 13h a
19h. Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefícios: auxí-
lio-transporte. Requisito: 16-21 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Santo Amaro). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03289449

» Curso: Técnico saúde bucal, 1º a 3º semestre.
Área: saúde. Horário: 13h a 19h. Bolsa-auxílio:
R$ 500. Benefícios: auxílio-transporte. Requi-
sito: gênero feminino. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Mariana). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03298730.×

a participação de Charles Labeta, intérprete
da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

Participaram do encontro quatro advoga-
dos e professores, feras em suas áreas. Eles
foram unânimes em concordar que a profis-
são, que já vinha se transformando, teve a
mudança acelerada pela pandemia e caminha
para um futuro que exigirá novas habilidades,
porém, não excluirá competências valoriza-
das no presente. Abaixo, um breve painel da
visão de cada um dos debatedores.  

ANOTE: 
A medicina pós covid-19
A profissão escolhida como tema do ciclo
em julho é medicina, sua relevância durante
a pandemia e perspectivas de carreira. A
exemplo da anterior, reunirá grandes
especialistas na área e será gratuita.
» Data: 1º de julho, quarta-feira 
» Horário: 17h
Mais informações: www.ciee.org.br×
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MERCADO DE TRABALHO
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Pandemia afeta, mas não anula 
a oferta de vagas de estágio 
e aprendizagem

Pandemia afeta, mas não anula 
a oferta de vagas de estágio 
e aprendizagem

Wladimir Martins começou sua resposta
abordando o quesito comportamento,
área em que é especialista. “Não se
apresente apático. Vá no gás total. Antes,
pesquise sobre a empresa, sobre o
mercado no qual ela atua. Se derem
oportunidade, aborde esse conhecimento.
Significa que você está interessado, 
o que somará ponto a favor.” À pergunta
‘você já liderou’, a resposta ‘não, porque
ainda sou estudante’ é a pior possível.
“Busque no ensino fundamental, 
no ensino médio, na faculdade, momentos
em que você liderou grupos, brincadeiras,
jogos, trabalhos escolares, o que valerá
também para o quesito trabalho 
em equipe”.

Cezar Almeida abordou o uso da
inteligência artificial (IA) nos processos
seletivos. “Participei em painel no qual

algumas empresas utilizavam esse recurso
nos processos seletivos para avaliar
candidatos aos programas de trainee, 
com base em vídeos. A IA analisava o
texto e o subtexto, ou seja,
expressão corporal,
entonação de voz,
qualidade da
construção verbal
– tudo que adquire
importância no
processo
seletivo”.

Como injetar gás no perfil

Páginas 6 e 7 » Mercado de Trabalho  ||  Página 8 »  Dicas de Português 

Obem pensar exige conteúdo. O
bom conteúdo exige
conhecimento. O conhecimento

permite agir com segurança. Essas três
afirmações valem para qualquer tempo,
mas são ainda mais importantes nas
épocas difíceis, juntamente com a certeza
de que crises são cíclicas e, portanto,
passam. Acreditar nessa verdade é ter
esperança, sentimento indispensável para
nos manter ativos.

Em breve resumo, esse é o panorama
desenhado por Wladimir Martins, master
coach e especialista em comportamento
de alta performance, e Cezar Almeida,
especialista em desenvolvimento de
líderes, que dividiram a tela durante
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Os dois garantem que o uso de IA
para seleção de estagiários e
aprendizes não deve ser motivo de
temor, mas de comemoração. Não se
trata só de realizar processos à
distância como forma inovadora, em que o
candidato é solicitado a produzir e
encaminhar um vídeo para ser avaliado por
IA. “A importância dessa ferramenta é que
reduz significativamente o viés humano,
como apontam vários estudos.” Por exemplo,
na questão de gênero. Na situação em que
homem e mulher concorrem à mesma vaga,
o viés humano ainda pende para o lado
masculino. “É algo inconsciente, que não
olha a competência, e sim, o viés de gênero,
racial e ou de gerações. Fiquem atentos,
porque o método de seleção virtual não vai

parar de crescer nessa área”, disse Almeida.
A par das atividades empresariais, os

especialistas participantes no webinar
integram os quadros da Associação Brasileira
de Recursos Humanos Seccional Bahia
(ABRH Bahia): Wladimir Martins é o
presidente e Cezar Almeida, diretor de
inovação. O encontro teve organização de
Luiz Fernando Queiroz, líder da equipe
audiovisual e iluminação do CIEE, e está
disponível no canal da TV CIEE no Youtube.×

O Canal da TV CIEE no
Youtube promove o

contato com as várias
narrativas que

importam à reflexão
dos jovens, na forma
de webinar, vídeos

instrutivos,
reportagens, sem

descuidar de espaço
para entretenimento –

tudo disponível
gratuitamente

também em versão
gravada. Dica

oportuna para o
momento atual e o

futuro que ele projeta,
com a tendência de

intensificação do
aprendizado à

distância. 

Webinar é...
... um seminário online em vídeo, gravado ou ao vivo, que
geralmente permite a interação da audiência via chat ou
acesso posterior. Para não interromper sua tradicional série
de seminários e palestras, o CIEE aderiu ao novo formato logo
no início da pandemia. 

» Consulte a grade de webinars já realizados e a programação
futura em www.ciee.org.br.

webinar promovido no início de fevereiro,
num evento promovido pelo CIEE Bahia.

Como ampliar os conhecimentos
durante o isolamento provocado pela
covid-19? Sobre absorver conteúdo,
Martins lembrou que há muito conteúdo
ofertado online de excelente qualidade,
que pode ser acessado gratuitamente pelo
celular ou computador. “Adquira
conhecimento e não deixe de procurar
oportunidades, pois empresas estão
contratando, mesmo durante a crise”,
aconselhou. Nessa linha, Almeida afirmou
que, mesmo na crise, há muito a fazer.
“Tem programas de estágio? Sim. Tem
vaga de estágio? Sim”, destacou. “Os
programas de estágio são sensacionais.

Permitem aproximação com as empresas,
dão maturidade, colocam você na
perspectiva do que é a cultura das
organizações. É algo pelo qual os jovens
devem batalhar”.

Os dois especialistas dizem que o
jovem deve se apresentar no processo
seletivo apto a mostrar as aptidões que
adquiriu durante a sua história de vida –
comportamento, conhecimento,
criatividade. Mas, como é possível ao
jovem candidato apresentar aptidões nas
áreas pontuadas, se ele não tem
experiência? provocou Alessandro
Salvatore, gerente do CIEE Nordeste,
sediado em Salvador/Ba, que 
apresentou o webinar.

Recrutador
imparcial
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DICAS DE PORTUGUÊS

ADVÉRBIOS COM LUGAR CERTO

APRENDIZAGEM 
BOA OPÇÃO EM

TEMPOS DE CRISE
Com modalidades de capacitação

para dezenas de áreas de atuação, o
CIEE adapta seu programa de
aprendizagem às medidas de

prevenção contra o covid-19. E
oferece propostas para atenuar o

impacto dos prejuízos à economia.   

LEIA NA VERSÃO
DIGITAL DA

REVISTA,
DISPONÍVEL PARA

CONSULTA E
DOWNLOAD EM 

WWW.CIEE.ORG.BR

GRÁTIS

Alguns erros que
podem ser tolerados
e até passar

despercebidos na
linguagem coloquial, do dia
a dia, viram pecados
imperdoáveis em provas de
redação, apresentações,
teses de conclusão de
curso, mensagens
profissionais, currículos e
outros casos em que é
preciso mostrar domínio
das normas da gramática. 

Confusão muito comum
cerca dois advérbios, ou
melhor três, de lugar,
comumente usados de
forma inadequada. Trata-se
dos famosos onde e aonde.
Muito parecidos, todos
indicam lugar, mas 
que não são sinônimos.   

» Onde corresponde a em algum lugar.
Indica permanência de alguém ou algo em
determinado lugar físico. 

Exemplos: 
✔ Onde você está? // Onde fica sua escola? //

Onde Joaquim plantou a árvore? Ela deve
ficar num local protegido. 

» Aonde também corresponde a algum
lugar físico, mas expressa a ideia de
movimento, de destino. 

Exemplos: 
✔ Aonde você está levando seu tablet? //

Aonde você pensa que está indo? Esqueceu
que está de castigo?

» O que devemos usar quando se tratar de
um lugar não físico? Fácil: é só substituir o
advérbio pela expressão mais adequada
entre três opções: no (a/os/ as) qual (quais);
do (a/os/as) qual (quais); ou em que. 

Exemplos:
✘ Errado: Pedro perdeu as aulas onde o

professor esclareceu dúvidas sobre os
advérbios.

✔ Correto: Pedro perdeu as aulas nas quais
o professor esclareceu as dúvidas sobre
advérbios.

✘ Errado: Não esqueça: assista hoje à live
onde a Maria vai cantar.

✔ Correto: Não esqueça: assista hoje à live
na qual a Maria vai cantar.

ATENTE
De acordo com os manuais de estilo,
é obrigatório substituir a palavra

onde pelas formas relativas em
que ou no qual (e suas variantes de
gênero e grau) quando a frase não
fizer referência a lugar físico.×
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EXPERIÊNCIA

Numa ponta, estão jovens ávidos para
ingressar no mercado de trabalho. Na
outra, as organizações dedicadas a

formar futuros profissionais. Entre elas, o CIEE
faz o elo, com os programas de aprendizagem,
recheados de exemplos inspiradores. Esse foi
o caso de Pedro Marques de Oliveira Cunha
que, aos 17 anos, foi contratado como aprendiz
pela rádio Jovem Pan, uma das emissoras top
de São Paulo. O que atraiu a contratante? A
experiência como cronista esportivo que já
carregava na bagagem, o espírito empreende-
dor e o esforço para se capacitar mais. 

Desde os 10 anos de idade, utilizava a web
para colocar no ar fatos do seu esporte fa-
vorito, o futebol. Na caminhada, primeiro ele
frequentou os encontros de capacitação
teórica no CIEE em São Vicente, litoral de
São Paulo, onde nasceu e mora. Ao ingressar
na faculdade – hoje, cursa o terceiro semes-
tre de jornalismo na Fiam-Faam –, transfe-
riu-se para o Polo Bacelar, na capital. Desde
quando ingressou na Jovem Pan, enfrenta
uma maratona: estudo pela manhã; almoço
corrido; chegada na Jovem Pan às 15 horas;

trabalho até 21 horas; retorno ao litoral.
“Desde o começo, eu sabia que seria dessa
forma. Na verdade, não chega a ser compli-
cado, basta saber administrar.” 

Jogador de futsal na escola e, muito ligado
em games e notícias de esporte, logo criou
um blog. Era bem amador, mas permitiu que
conhecesse, virtualmente, pessoas que o au-
xiliaram na carreira. Atuou numa rádio web e
chamou a atenção da grande mídia como uma
quase criança que cobria os jogos do São Vi-
cente Atlético Clube, um time da quarta divi-
são. Foi ganhando experiência, procurando
não estacionar e continuar a aprender. Fez
parte de equipe da equipe da Rádio Contínua,
que chegou a transmitir de um estúdio físico,
que “tinha até escala”. Em 2015, o empreen-
dimento, que havia nascido como diversão
virtual de adolescentes, chegou ao Youtube e
em pouco tempo atraiu mais de um milhão de
seguidores, ultrapassando emissoras tradicio-
nais. Resultado do resultado: o convite para
ingressar na Jovem Pan, na qual aos 19 anos
faz a cobertura do Palmeiras. “E aqui estou,
disposto a nunca parar de aprender”.

Página 10 » Carreira ||  Painel de Vagas

» Curso: Ensino médio. Área: administrativa.
Horário: 9h30 a 15h30. Salário: R$ 703,29.
Benefícios: vale-transporte mensal; férias;
13º salário. Requisito: 18-22 anos. Local:
São Paulo/SP (bairro Vila Nova Conceição).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
3301463

» Curso: Ensino médio. Área: administrativa.
Horário: 10h30 a 16h. Salário: R$ 736,24.
Benefícios: vale-transporte mensal; férias;

13º salário. Requisito: 18-22 anos. Local:
São Paulo/SP (bairro Vila Olímpia). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03288284

» Curso: ensino médio, formado. Área: va-
rejo. Horário: 12h a 18h. Salário: R$ 736,24.
Benefícios: vale-transporte mensal; férias;
13º salário. Requisito: 18-21 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Jaçanã). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03291690×

920*
VAGAS PARA

APRENDIZAGEM
EM OFERTA 

NO CIEE 

Confira em:
www.ciee.org.br

Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 20/06/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

CRONISTA ESPORTIVO 
SAIU DAS SALAS DE 
APRENDIZAGEM

Dicas de 
um vencedor

Segundo Pedro, devemos
continuar estudando
sempre, para atingir o

nível de excelência.
“Precisamos de conteúdo,

de especialização, para
fazer frente às novas

chances, e aqui eu incluo o
CIEE, que enxerguei

como mais uma
oportunidade para

crescer.” Carrega, em
especial, “a lembrança dos

instrutores, com seus
esforços para incutir nos
aprendizes a importância

do comprometimento 
com as atividades, tanto as
da capacitação quanto as

futuras”. ×

Edith Schim
idt
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