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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

JOVEM CIEE vem recheada de boas
novidades. Nas próximas páginas,
você vai conhecer as organizações
que oferecem os melhores
programas de estágio, assim como

aquelas que são as maiores contratantes, no
país. Também vai saber a surpresa que os
organizadores prepararam para que o jovem
não fique sem os benefícios da Expo CIEE
nestes tempos de pandemia. E melhor: na
edição 2020, estudantes de todo o Brasil

poderão compartilhar dos conhecimentos,
orientações, recrutamento para vagas de
estágio e aprendizagem, entre outros
serviços. Por falar em vagas, uma aprendiz
teve a boa ideia de organizar uma petição
para sensibilizar o governo federal a alavancar
uma maior abertura de oportunidades para o
primeiro emprego.×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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UMA EXPO CIEE 
CHEIA DE NOVIDADES
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Saiba mais em expociee.com.br

Entre as muitas iniciativas que o CIEE
empreendeu para reduzir os prejuízos
decorrentes da covid-19, mais uma

acaba de ser anunciada. Para não deixar que
este ano transcorresse sem os benefícios da
tradicional Expo CIEE, que se repete desde
1997, a Expo CIEE 2020 será realizada no
formato virtual. 

Os organizadores estão confiantes nos
bons resultados que serão atingidos por essa
inovação, e isso não só pela relação extrema-
mente amigável dos jovens com o mundo vir-
tual. A convicção tem base no sucesso con-
quistados por outras ações que possibilitaram,
mesmo com o respeito a todas as medidas de
prevenção à pandemia, que o CIEE mantives-
se ativos os serviços que presta a estudantes,
empresas e instituições de ensino. 

Entre elas, destaque para intensa progra-
mação de webinários e entrevistas com es-
pecialistas em mercado de trabalho e gran-
des temas da realidade, aulas de capacitação
online para aprendizes, ampliação da grade
de seus cursos à distância voltados à prepa-
ração dos jovens para o ingresso no mercado
de trabalho. Sem falar no esforço para abrir
novas vagas de estágio e aprendizagem,
mesmo com a economia pressionada pelo
impacto do coronavírus.   

Marcada para 9 a 13 de novembro, a Expo
CIEE 2020 será realizada numa plataforma
que permitirá realizar recrutamento e sele-
ção, ofertar vagas de estágio e aprendizagem,

promover palestras e talks com emissão de
certificados em tempo real; visitas ao espaço
de exposições com estande virtuais; além das
tradicionais oportunidades de diversão e
aprendizado focados em games e quizzes. 

Entre as razões que alimentam a confian-
ça dos organizadores no formato virtual,
duas estão no topo da lista: o funcionamento
24 horas durante os cinco dias do evento e
o alcance nacional, pois poderá ser acessado
por estudantes de todo o país. Como explica
Alexandre Altenfelder, supervisor de feiras
do CIEE, um processo 100% digital também
apresenta vantagens para as empresas par-
ticipantes, pois elimina custos de desloca-
mentos, locação e montagem. “Sem contar
que o alcance de um evento online é poten-
cializado, possibilitando que a marca exposi-
tora atinja a jovens em todo o país, bastando
acessar a internet”.

Esse é um segundo passo no processo de
expansão da Expo CIEE, que vem sendo rea-
lizada há 23 anos na cidade de São Paulo e,
mais recentemente, passou a ser promovida
também no interior paulista (São José dos
Campos e Sorocaba), Goiânia/GO e Fortale-
za/CE. Sempre recebendo milhares de jo-
vens e dezenas de expositores, reunindo pa-
lestrantes de renome, facilitando a conquista
de vagas de estágio e aprendizagem, divul-
gando novidades do setor educacional, ofe-
recendo entretenimento de vários tipos, en-
tre outras atrações.×
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EDUCAÇÃO
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Sete universidades brasileiras integram
a lista das 10 melhores da América La-
tina, de acordo com o britânico Times

Higher Education 2020, um dos principais
rankings do mundo em avaliação educacio-
nal. No topo está a Pontifícia Universidade
Católica do Chile, que mantém a liderança
conquistada no ano passado, quando ultra-
passou a USP e a Unicamp. Entre as sete bra-
sileiras ranqueadas, seis são do Sudeste e
uma da Região Sul. Das nossas, três são fe-
derais (UF) e três são estaduais paulistas. As
duas posições restantes são ocupadas pela
Universidade do Chile e pelo Instituto Tec-
nológico e de Estudos Superiores de Mon-
terrey (ITESM), do México. ×

NOTA DO
ENEM PODE
CONQUISTAR
UMA BOLSA EM
UNIVERSIDADE
PORTUGUESA

Que tal estudar – até com possibili-
dade de conseguir uma bolsa – nu-
ma universidade conceituada da

Europa, que aceita o resultado do Enem
para ingresso? Está aberta até 20 de agos-
to a nova fase de inscrições online para a
Universidade de Coimbra, válida para o ano
letivo que começa em setembro deste ano.
As opções incluem diversos cursos, como
todas as engenharias, odontologia e direi-
to, entre outros.

Para estudantes brasileiros interessados
oferece possibilidade de se candidatar a uma
bolsa de estudos por mérito, utilizando o re-
sultado do Enem, com uma exigência: nota a
partir de 600 pontos, podendo chegar a
800, conforme o curso. Para os demais, o
custo gira em torno de 7 mil euros por ano,
que podem ser divididos em 10 parcelas, visto
que em Portugal mesmo as instituições de
ensino superior públicas são pagas. Embora
significativo, esse valor é um dos atrativos pa-

ra quem opta por fazer a graduação em Por-
tugal, pois é inferior ao das nossas universi-
dades particulares de ponta. Uma outra pos-
sibilidade: o Banco Santander tem programas
de bolsas de intercâmbio que podem ser uti-
lizadas por estudantes brasileiros que quei-
ram realizar um período de intercâmbio na
Universidade de Coimbra. Mais informação
na página Santander Universidades.

Fundada há mais de 700 anos, a Universi-
dade de Coimbra abriga mais de 20 mil estu-
dantes vindos de mais de 100 países, 1,7 mil
professores e pesquisadores, além de unida-
des de pesquisa, de extensão cultural, 16 bi-
bliotecas, 2 museus, 2 estádios, 18 restauran-
tes e 1 jardim botânico. Em nota, informa que
em razão da pandemia, caso não seja possível
o deslocamento dos estudantes em condi-
ções de segurança, garante a realização de
aulas à distância no primeiro semestre de
2020/21, e enquanto persistirem as atuais
circunstâncias excepcionais.×

Brasil brilha na 
lista de melhores
universidades 

1º  PUC Chile

2º  USP

3º  Unicamp

4º  ITESM

5º  UFMG

6º   Unifesp

7º  PUC-Rio

8º  Universidade do Chile

9º  UFSC

10º  Unesp

AS TOP TEN
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DESENVOLVIMENTO

CIEE AJUDA A QUALIFICAR 
NOVATOS E VETERANOS 

Agrade do CIEE Saber Virtual
Corporativo acaba de crescer, graças
à recém-firmada parceria com a

plataforma Residência Educação. São mais
de 50 novos cursos que abrem novas
possibilidades para pessoas e organizações
que estão em busca de qualificação
profissional para melhor enfrentar os
desafios de ingresso ou atuação no 
mercado de trabalho durante e pós-
pandemia do coronavírus. 

A parceria faz parte da proposta do CIEE
de atuar em conjunto com organizações

educacionais de reconhecida qualidade, com
o objetivo de facilitar o acesso, em
condições vantajosas, a cursos de formação
à distância, destinados a reforçar tanto a
capacitação de estudantes, estagiários e
aprendizes quanto o desenvolvimento de
colaboradores de empresas parceiras.  

A plataforma utiliza novas tecnologias e
metodologias, como games didáticos, que
possibilitam capacitação rápida com cursos
de curta duração, interativos e estimulantes
ao protagonismo do aluno em conjunto com
os professores. ×

VIVA BEM 

Com a chegada do
inverno, é bom
ficar atento às

doenças respiratórias
que, como as demais,
podem apresentar
complicações graves
quando não tratadas
corretamente, caso em
especial da gripe e da
covid-19.

O primeiro ponto é observar os
sintomas, começando pelos da GRIPE.
» Tosse
» Dor de cabeça
» Perda de apetite
» Febre com calafrios
» Dores no corpo e cansaço
» Dor ou irritação de garganta
» Nariz congestionado ou escorrendo
» Espirros

Alguns desses sintomas se 
repetem quando a pessoa contrai a
COVID-19, caso da tosse, da febre e das
dores no corpo e cansaço. Por isso,
redobrar a atenção a outros sintomas, 
além daqueles apontados para a 
gripe, tais como:
» Desconforto respiratório
» Ausência de olfato e paladar 
» Falta de ar (este é o indicador mais grave)

BOAS PRÁTICAS

Durante a pandemia, os especialistas da
área da saúde enfatizam a importância de
se tomar cuidados preventivos nesta época,
ainda com maior empenho. Entre outros,
incluem-se, além do uso de máscara e
distanciamento social:

✔ Evitar excessos na alimentação
✔ Manter-se hidratado, bebendo bastante

água
✔ Conservar ambientes bem ventilados
✔ Cuidar do bem-estar com práticas de

respiração, meditação e alongamento.×
Fonte: Amil 

COMO EVITAR AS
DOENÇAS DE INVERNO



✘
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Um projeto, que tem o apoio do Goo-
gle, oferece a estudantes de
graduação, pós, mestrado

e doutorado a oportunidade de
ter acesso gratuito a conteúdos
do jornal O Estado de S.Paulo. Ao
se cadastrar, o usuário recebe
uma assinatura gratuita, que po-
derá ser renovada por até um ano.
Trata-se da plataforma Estadão Incen-
tiva, que funciona na forma de jogos que

rendem pontos a cada texto lido, comentado
ou compartilhado. 

Seu objetivo: criar o hábito de
leitura de notícias nesse segmento
específico de leitores, mostrando
como o jornalismo se presta ao in-
teresse público, à cobrança das
autoridades, à representação dos
leitores na esfera pública, pontua

marco Túlio Pires, coordenador do
Google News Lab na América Latina.×

Boas 
notícias. 
E de graça. 

» Para saber mais: assine.estadao.com.br/incentiva

DICAS DE PORTUGUÊS

EM PRINCÍPIO OU A PRINCÍPIO?
» As duas formas são corretas, e seu uso

depende apenas do que se quer
expressar. A princípio equivale a no
início, como no exemplo que segue: 
O supervisor acreditou, a princípio
(ou no início), que o estagiário integraria 
sua equipe. Mas logo percebeu que 
estava errado. 

» Em princípio significa em tese. 
Veja o exemplo: Na palestra sobre
diversidade, o professor disse que os
alunos consideram, em princípio
(ou em tese), que todos são iguais perante
a lei. Entretanto, uma turma 
se acha acima dela, pois discrimina os
colegas negros, num inaceitável 
ato de preconceito. 

SOMOS OU SOMOS EM?
» Neste caso, não há dúvida, nem exceção.

Jamais usar somos em, que é
erradíssimo. A única forma correta é
somos. Exemplos: Somos cinco irmãos./

Na sala de capacitação, somos vinte
aprendizes e uma instrutora. 

PRECISA-SE DE OU PRECISAM-SE DE?
» Sempre usar precisa-se de, 

não importa se se trata de uma 
ou mais pessoas ou coisas. Exemplos:
Precisa-se de costureira. / Precisa-se
de estagiários de administração. Observe:
nas duas frases, o verbo 
está na voz passiva sintética e tem
sujeito indeterminado, portanto, 
deve ser usado apenas na terceira 
pessoa do singular. Ou seja, 
nunca usar precisam-se. 

CHEGAR A OU CHEGAR EM?
» Nenhuma dúvida. Verbos de movimento

exigem a preposição a. Portanto, 
jamais use a seguinte frase: Desculpe
por ter não ido na reunião. Se não quiser
errar duas vezes – uma por não ter
respeitado o horário, outra pelo mau
português – sempre siga o exemplo:
Desculpe por não ter ido à reunião.×

Hoje, a JOVEM
CIEE traz dicas
para evitar a má

impressão no mundo
corporativo, causada por
erros de português, seja
em reuniões, vídeos ou
apresentações, seja em
mensagens escritas,
relatórios ou qualquer
outro meio. Acontece
que muitas expressões,
usadas com frequência,
contrariam as regras da
boa gramática e sempre
impressionam mal quem
ouve ou lê. Entretanto,
são falhas que podem
ser facilmente
corrigidas, apenas com
um pouco de atenção.
Vamos lá a alguns
exemplos.

ALGUNS ERROS 
COMUNS CAUSAM 
MÁ IMPRESSÃO
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REIVINDICAÇÃO

Os jovens são a parcela da população
que mais sofre com o desemprego, e
esse cenário piorou devido à pande-

mia da covid-19. Sempre alinhado à defesa da
empregabilidade das novas gerações, o CIEE
apoia a petição online criada por uma aprendiz.
O movimento cobra respostas a uma proposta
de medida provisória enviada ao Ministério da
Economia, com sugestões que viabilizam a
contratação de até 400 mil jovens aprendizes,
com investimento equivalente a apenas 0,5%
do orçamento destinado pelo governo federal
para o combate ao coronavírus. 

Proposta pela aprendiz Manuela Bena-
dino (@manu_santos_663), a petição está

em busca do número simbólico de 400 mil
assinaturas para mudar a vida de 400 mil
jovens. A reivindicação indica que as 400
mil vagas a serem abertas para aprendizes
terão vários efeitos positivos, entre os
quais são citados: 

» Combater a evasão escolar
» Combater o trabalho infantil e a

exploração dos jovens
» Tirar o jovem das ruas
» Ajudar as famílias em situação mais

vulnerável
» Colaborar para a economia do 

nosso país×

Apandemia da covid-19 continua im-
possibilitando a retomada dos encon-
tros presenciais de capacitação teóri-

ca do programa de aprendizagem do CIEE.
Para solucionar o problema, a entidade está
adotando o sistema híbrido de capacitação
teórica dos aprendizes. Com isso, respeitan-
do as normas de distanciamento social, os
aprendizes recebem capacitação teórica à
distância durante os primeiros 60 dias de vi-

gência do contrato, permanecendo em
casa. Depois, passam a atuar por 90

dias consecutivos na empresa, de
acordo com as decisões da em-
presa sobre a modalidade de atua-
ção dos colaboradores.

Os cursos à distância são disponibilizado
na plataforma do CIEE Saber Virtual e
CIEE Saber Virtual Pro, que são mais do
que suficientes para cumprir a carga horá-
ria obrigatória determinada pela Lei da
Aprendizagem e contam com tutoria e
acompanhamento dos instrutores. Ressal-
te-se que os conteúdos dos cursos estão
totalmente alinhados à legislação e são im-
portante contribuição para a qualificação
profissional dos jovens. 

Com login e senha, o aprendiz acessa os
cursos no portal do CIEE: www.ciee.org.br.
Caso não se lembre, é só contatar a central de
operações do CIEE (chamada gratuita, sem
necessidade de DDD, pelo tel. 3003-2433)×

Página 8 » Reivindicação

JOVENS PEDEM A ABERTURA DE 
400 MIL VAGAS PARA APRENDIZES

Queremos que 
mais jovens tenham
uma oportunidade

de começar a
trabalhar. Por isso,
pedimos seu apoio
ao projeto que cria
400 mil vagas de

aprendizes em todo
Brasil. Ele foi

elaborado pelo CIEE
e agora aguarda a

aprovação do
Ministério da

Economia.

» Trecho da petição em
favor do futuro dos jovens

Para apoiar essa reivindicação em
favor do jovem brasileiro, acesse
#400 mil vagas de emprego para
jovens e assine a petição.
Depois, compartilhe com seus
contatos nas redes sociais.   

CIEE usa EaD
e mantém a
capacitação
teórica 



» Curso: Ensino médio concluído. Área: arco
administrativo. Horário: 08h a 14h. Salário:
R$ 1.045. Benefícios: vale-transporte; cesta
básica; assistência médica e odontológica.
Requisito: 18-22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Guilherme). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03306738

» Curso: Ensino médio concluído. Área: arco
administrativo. Horário: 12h a 18h. Salário:
R$ 981. Benefícios: vale-transporte. Requisito:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro Jardim
São Luís). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03309259

» Curso: Ensino médio concluído. Área: arco
administrativo. Horário: 8h a 14h. Salário:
R$ 703,29. Benefícios: vale-transporte. Re-
quisito: 18-22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Nova Conceição). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03303454

» Curso: Ensino médio em curso. Área: arco
administrativo. Horário: 8h a 14h. Salário:
R$ 855. Benefícios: vale-transporte; vale-
refeição. Requisito: 15-16 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Cerqueira César). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03304890×

1.081*
VAGAS PARA

APRENDIZAGEM
EM OFERTA 

NO CIEE 

Confira em:
www.ciee.org.br

Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 14/7/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

3.465*
VAGAS 

PARA ESTÁGIO
EM OFERTA 

NO CIEE

Consultas e
inscrições:

www.ciee.org.br

Vagas CIEE para estágio
» Curso: Técnico em informática, 1º a 5º sem.
Área: suporte técnico/informática/tecnolo-
gia. Horário: 9h/12h; 13h/16h. Bolsa-auxílio:
R$ 1.100. Benefícios: auxílio-transporte men-
sal; possibilidade de prorrogação e de efeti-
vação. Requisito: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Jardim Petrópolis). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03306737

» Curso: Administração, com ênfase em mar-
keting, 3º a 6º sem. Área: administrativa/ges-
tão. Horário: 10h/13h; 14h-17h. Bolsa-auxílio:
R$ 1.240. Benefícios: auxílio-transporte
mensal; vale-refeição; possibilidade de pror-

rogação e de efetivação. Requisito: Corel
Draw e inglês intermediário. Local: São
Paulo/SP (bairro Cidade Jardim). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03309449

» Curso: Gastronomia, 1º a 8º sem. Área: gas-
tronomia/saúde. Horário: 12h30 a  18h30.
Bolsa-auxílio: R$ 450. Benefícios: auxílio-
transporte mensal; possibilidade de prorro-
gação e de efetivação. Requisitos: não há.
Local: São Paulo/SP (bairro Jardim São
Jorge). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03306656×
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Páginas 10 a 13 » 11ª Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio

Com participação de
mais de 17 mil
estagiários

contratados por 719
empresas, uma pesquisa
realizada pelo Ibope
Inteligência ranqueou as
organizações vencedoras do 11ª Prêmio
CIEE Melhores Programas de Estágio. Em
tempo de pandemia, houve mais uma
inovação: na impossibilidade de realizar a
tradicional festa presencial, a entrega dos
prêmios aconteceu no formato virtual.
Nas conclusões da pesquisa, um grande
destaque: o reconhecimento do valor do
estágio e da  bolsa-auxílio para apoio ao
jovem em início de carreira.

Foram ouvidos, de maneira anônima,
estagiários do estado de São Paulo e das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
As organizações vencedoras foram
selecionadas por dois critérios: 
qualitativo (as mais bem avaliadas pelos
seus próprios estagiários) e quantitativo
(organizações que contratam maior
número de estagiários). 

Concluída a pesquisa,
com base nas avaliações
sigilosas dos estagiários de
cada concorrente, foram
classificadas 51 organizações
segundo o critério
qualitativo (ver quadro).

Pelo alto volume de vagas que
oferecem aos estudantes, oito
concorrentes foram reconhecidas pelo
critério quantitativo. Aqui, ocorreu uma
duplicidade em cinco casos, o que
comprova que, em programas de
estágio, muitas vezes quantidade é
sinônimo de qualidade, caso da
Embraer, Itaú, Tenda, Tribunal de Justiça
de São Paulo e UPL do Brasil. 

Importante registrar, ainda, que as
vencedoras estão localizadas em vários
estados, o que amplia a cobertura da
premiação e, portanto, reforça o
estímulo à busca de excelência nos
programas de estágio de todo o país.
Confira as principais conclusões da
pesquisa, conforme opinião dos jovens
entrevistados.

» 93% consideram o estágio
fundamental para conseguir
um bom emprego no futuro

» 73% estão muito satisfeitos
com as empresas em que
estagiam

» 83% conseguem aplicar na
prática a teoria aprendida na
escola

» 84% querem seguir carreira
na empresa contratante

» R$ 703,54 é a média da
bolsa auxílio 

» 36% usam a bolsa para
custear mensalidade escolar

» 66% contribuem para as
despesas familiares

» 54% pertencem a famílias
com renda de R$ 998 
a R$ 2.994 (15% até 1 SM) 

» 15 meses é o tempo médio
de contrato

Jovens avaliam e CIEE premia
os melhores estágios de 2019 
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INDÚSTRIA
» FAIXA A • 10 A 50 ESTAGIÁRIOS

1º » Hunter Douglas do Brasil
Campinas/SP

2º » Inventus Power Eletrônica 
do Brasil
Manaus/AM

3º » Natulab Laboratório
S. Antônio de Jesus/BA

» FAIXA B • 51 A 300  ESTAGIÁRIOS
1º » Takeda Pharma

Jaguariúna/SP 
2º » Embraer

S. José dos Campos/SP                      
3º »  Braskem

São Paulo/SP

AGRONEGÓCIO
» FAIXA A • 10 A 50 ESTAGIÁRIOS

1º » Cooperativa Agropucuário 
de Castrolância
Itapetininga/SP                                    

2º » CHS Agronegócio
São Paulo/SP   

» FAIXA B • 51 A 300  ESTAGIÁRIOS            
1º » UPL do Brasil

Campinas/SP    

COMÉRCIO
» FAIXA A • 10 A 50 ESTAGIÁRIOS

1º » Dimension Data 
São Paulo/SP    

2º » Farias Supermercado 
Campina Grande/PB

3º » Deposito Cardoso Comercial
Taubaté/SP

» FAIXA B • 51 A 300 ESTAGIÁRIOS
1º » Tenda Atacado

Guarulhos/SP

OUTROS SERVIÇOS
» FAIXA A • 10 A 50 ESTAGIÁRIOS

1º » Condomínio Shopping 
Center Jardins
Aracaju/SE        

2º » Associçaõ dos Médicos 
e Hospitais Privados do DF
Brasília/DF

3º » Condomínio Shopping Riomar
Aracaju/SE

» FAIXA B • 51 A 300 ESTAGIÁRIOS
1º » Escola Santa Marina

São Paulo/SP    
2º » Fadiga, Mardula, Buosi 

e Camargo Soc. Advogados
Campinas/SP   

3º » Sidia Instituto de Ciência 
e Tecnologia
Manaus/AM

» FAIXA A • 10 A 50 ESTAGIÁRIOS
1º » Coop.de Crédito do Nordeste 

e Centros Norte e Sul da Bahia
Valente/BA

2º » Cooperativa de Crédito Credicitrus
Bebedouro/SP

3º » Scotiabank Brasil
São Paulo/SP

» FAIXA B • 51 A 300  ESTAGIÁRIOS
1º » Citibank

São Paulo/SP
2 » Banco BNP Paribas Brasil

São Paulo/SP

» FAIXA C • 301 OU + ESTAGIÁRIOS           
1º » Banco do Nordeste do Brasil

Fortaleza/CE
2º » BRB Banco de Brasília

Brasília/DF
3º » Itaú Unibanco

São Paulo/SP
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TERCEIRO SETOR
» FAIXA A • 10 A 50 ESTAGIÁRIOS

1º » Fundação Nelly 
Jorge Colnaghi
Penápolis/SP

2º » Centro de Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento do Desporto
S. José dos Campos/SP

3º » Sociedade Instrução e Socorro
S. José do Rio Preto/SP

» FAIXA B • 51 A 300 ESTAGIÁRIOS
1º » Assoc. Educacional Irmãs 

Salesianas de S.Paulo
S. José dos Campos/SP

2º » Inst. Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente
Brasília/DF

3º » Comunidade Inamar Educação 
e Assistência Social
Diadema/SP

» FAIXA A • 10 A 50 ESTAGIÁRIOS
1º » Cia. Brasileira de Trens Urbanos

Natal/RN
2º » Conselho Federal 

de Administração
Brasília/DF

3º » Embrapa
Palmas/TO

» FAIXA B • 51 A 300 ESTAGIÁRIOS
1º » Tribunal Regional Eleitoral 

do Pará 
Belém/PA

2º » Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis
Brasília/DF

3º » Tribunal Regional Eleitoral 
do Amazonas
Manaus/AM

» FAIXA C • 301 OU + ESTAGIÁRIOS
1º » Tribunal de Justiça do 

Trabalho-7ª Região
Fortaleza/CE

2º » Tribunal de Justiça da Bahia
Salvador/BA

3º » Tribunal de Justiça de 
São Paulo
São Paulo/SP

» FAIXA A • 10 A 50 ESTAGIÁRIOS
1º » Prefeitura de Cruzeta 

Cruzeta/RN      
2º » Agência Bacias Hidrográficas dos

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
Piracicaba/SP

3º » Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará
Fortaleza/CE

» FAIXA B • 51 A 300 ESTAGIÁRIOS            
1º » Prefeitura de Valinhos                       

Valinhos/SP      
2º » Secretaria de Estado da Fazenda

do Pará
Belém/PA

3º » Secretaria de Estado da Saúde 
do Acre
Rio Branco/AC                                      

» FAIXA C • 301 OU + ESTAGIÁRIOS
1º » Câmara Municipal de São Paulo     

São Paulo/SP    
2º » Fundação Prof.Dr. Manoel 

Pedro Pimental
São Paulo/SP

3º » Prefeitura de Jundiaí                        
Jundiaí/SP

ORGANIZAÇÃO PÚBLICA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS

ORGANIZAÇÃO PÚBLICA - FEDERAIS E DO JUDICIÁRIO
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» Os estagiários das empresas e
organizações participantes do Prêmio
possuem, em média, 24 anos. A maior
parte deles é estudante do ensino
superior (76%).

» A maior parte (72%) dos respondentes
estagia em organizações públicas, 
e dentre esses, majoritariamente
estagiam em organizações estaduais 
e municipais.

» A renda familiar média dos 
estagiários está na faixa de dois 
a três salários mínimos. 

» Quanto ao uso da bolsa-auxílio, a maior
parte (66%) ajuda no sustento da
família e tem como principais despesas
a mensalidade escolar, as despesas de
casa, o transporte e a alimentação. 

» É alto o nível de satisfação dos
estagiários em relação ao programa
de estágio pelo qual participam.

» Destacam-se entre os atributos
avaliados: a disponibilidade das
empresas e seus funcionários para
orientação e auxílio nas atividades
que os estagiários realizam e a
significativa proporção daqueles que
consideram o estágio como
fundamental para o desenvolvimento
profissional e para a busca por um
bom emprego.

» Os estagiários avaliam que as
organizações contratantes têm um
perfil diverso de profissionais, e estes
possuem oportunidades de
crescimento equivalentes.

»PARA SABER MAIS
Assista ao vídeo com a divulgação dos vencedores em ciee.org.br

“Os dados foram
levantados em um

momento pré-
pandemia: entre

outubro de 2019 e
janeiro de 2020. Assim,

a tendência é que a
remuneração do
estágio esteja se

tornando ainda mais
importante na

composição da renda
familiar.”

» Maria Auxiliadora
Mondini Paré, supervisora
de planejamento e controle

de atendimento do CIEE.

» Prefeitura de São Paulo
São Paulo/SP

» Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo
São Paulo/SP

» UPL do Brasil
Campinas/SP

» Tenda Atacado
Guarulhos/SP

» Embraer
S. J. Campos/SP

» Assobes/Associação Objetivo 
de Ensino Superior
Fortaleza/CE

» Itaú Unibanco
São Paulo/SP

» Associação Beneficente 
das Filhas de Santana
Sobral/CE
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» O QUE O PRÊMIO REVELA 

13 » ESPAÇO ESTÁGIO
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