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EMPRESAS PRETENDEM 
CONTRATAR MAIS DEPOIS
DE PASSADA A PANDEMIA

RECUPERAÇÃO DE
VAGAS DE APRENDIZ
JÁ COMEÇOU

TRÊS ESPECIALISTAS DÃO 
DICAS PARA QUEM 
QUER CURSAR MEDICINA



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 vem com boas notícias
para o jovem que quer entrar no
mercado de trabalho pela porta
da frente. Isto é, conseguir uma
vaga – de aprendiz ou de

estagiário –, contando com a proteção de
contratos que seguem a legislação. Isso
significa ter uma remuneração depositada
todos os meses em conta bancária, além de
vários outros benefícios, como auxílio-
transporte e férias. Mais importante que

tudo, entretanto, é a oportunidade de
adquirir capacitação prática para a carreira
escolhida e condições favoráveis para
continuar os estudos. Por que esses
lembretes? Porque o cenário de crise já está
mudando e começa a retomada das
contratações para estágio e aprendizagem
nas empresas parceiras.×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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Atento aos cenários de mudanças, o
CIEE se prepara para os novos tem-
pos, mas não descuida de medir o

comportamento das empresas no quesito
inclusão profissional dos jovens. Até porque
esse tema está quase sempre ausente das
grandes discussões sobre mercado de tra-
balho, embora carregue aspectos preocu-
pantes, como uma taxa maior de demissões
durante a pandemia e um já tradicional ín-
dice de desocupação que atinge o dobro da
média geral do país, considerando todas as
faixas etárias. As afirmações são de Marcelo
Gallo, superintendente nacional de opera-
ções do CIEE.  

Para obter a resposta, foram entrevista-
das 616 empresas de todo o país e o resul-
tado detectou aspectos interessantes: 40%
já adotaram o home office; outra parte já
está em processo de mudança; e a maioria
demonstra confiança na retomada da eco-
nomia pós-pandemia. O levantamento
trouxe ainda uma boa novidade para os jo-
vens estudantes: passada a crise, 65% pre-
tendem contratar estagiários e aprendizes.
Várias têm a intenção de retomar os pro-
gramas de aprendizagem, principalmente
em setores que tiveram as atividades sus-
pensas com a disseminação do coronavírus.
Outro tanto revela considerar os progra-

mas de estágio como alternativa diante das
incertezas que ainda cercam as mudanças
nas relações trabalhistas. Confira as razões
que levam à valorização do estágio e da
aprendizagem, quando a crise passar, indi-
cadas nas respostas a uma questão de múl-
tipla escolha:

“Esse levantamento confirma que, cada
vez mais, as organizações se convencem
dos diferenciais vantajosos da presença de
estagiários e aprendizes em suas equipes”,
avalia Gallo. E destaca as principais: “Com-
prometimento, proatividade, dedicação,
formação de futuros profissionais com ca-
racterísticas e cultura organizacional; oxi-
genação do quadro pessoal, com inovação
de ideias e aliança da teoria e prática; faci-
lidade de contratação; ação de responsa-
bilidade social”.×

Perspectivas de contratação 
tem tendência positiva para 
estágio e aprendizagem 

Ensino híbrido ganha apoio dos estudantes

Pesquisa realizada pela mkt4edu,
empresa especializada em marke-
ting educacional, mostra que, ape-

sar das condições para aulas presenciais
não estarem favorecidas por conta da
pandemia do coronavírus, as aulas pre-
senciais continuam sendo as preferidas
dos vestibulandos 2020. Entretanto, para
37% a maneira híbrida, que une aulas re-
motas e presenciais, é a melhor possibili-
dade no momento atual, enquanto 35%
optam pelo ensino à distância.

Para a pesquisa, foram ouvidos 5
mil candidatos inscritos para os vesti-
bulares de julho em 34 instituições de
ensino do país, com idades entre 17 e
50 anos. No lado bom dos resultados,
a confirmação de que 65% deles pre-
tendem se matricular num curso supe-
rior. O lado preocupante são os 35%
que, mesmo sendo aprovados, vão de-
sistir da faculdade, pelo menos por en-
quanto, em razão das dificuldades cria-
das pela pandemia.×

CENÁRIO

» Mobilidade                             95%
» Melhor adaptação

ao home office                     45%
» Facilidade com uso da 

tecnologia e inovação         33%

“Esse
levantamento
confirma que, 

cada vez mais, as
organizações se
convencem dos

diferenciais
vantajosos da
presença de
estagiários e

aprendizes em
suas equipes”

» Marcelo Gallo,
Superintendente

nacional de operações
do CIEE
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Orientações, debates e
informações: tudo isso 
gratuito na TV CIEE

Mesmo com a suspensão das ativida-
des presenciais, o CIEE continuou
atuante e manteve, em modo vir-

tual, a programação de palestras, seminários
e debates, sempre com foco na empregabili-
dade e desenvolvimento do jovem. Assim,
contribuiu para minimizar os prejuízos à aqui-
sição de conhecimentos e não deixou os es-
tudantes sem receber importantes atualiza-

ções de conhecimentos, reflexões sobre as-
suntos da atualidade, orientação para proces-
sos seletivos e escolha de carreira, entre ou-
tros temas vinculados ao mundo do trabalho.

Após a transmissão ao vivo, a TV CIEE dis-
ponibiliza o acesso, também gratuito, às gra-
vações integrais dos encontros, tanto em
www.ciee.org.br quanto pelos links indicados
na playlist abaixo. ×

» EAD como ferramenta para
crescimento profissional e 
acadêmico do jovem
Stavros Xanthopoylos, CEO da 
Kitutor e conselheiro da Abed; Viviane
Goi, diretora da VG Educacional; 
e Aline Mariano, supervisora de
conteúdo do CIEE
 https://youtu.be/06wGBLgFmiM

» Empregabilidade do jovem 
em tempos de Covid-19
Cezar Almeida, diretor presidente 
da JA Bahia;  Wladimir Martins, 
presidente da ABRH-BA
 https://youtu.be/XGLS6pGuWvs

» Mitos, micos e verdades sobre
processos seletivos
Fernando Luciano, diretor de 
talentos e inovação da Vivo; Theunis
Marinho,  conselheiro do CIEE, 

coach e mentor para CEOs; e Vanessa
Lobato, vice-presidente de RH do
Banco Santander
 https://youtu.be/_Z2xiIL57gY

» Muito mais que churrasco:
oportunidades e carreiras 
para jovens
Ricardo Toló, JBS; Paula Martino,
zootecnista e fundadora do Carnecom
Ciência; e István Wessel, empresário e
articulista da Band News FM
 https://youtu.be/_e-oc-UmaA4

» Desafios das universidades 
pós-pandemia
Marco Tullio de Castro Vasconcelos,
reitor da Universidade Mackenzie; Maria
Amalia Pie Abib Andery, reitora da
PUC/SP; e José Vicente, reitor da
Faculdade Zumbi dos Palmares
 https://youtu.be/efgiTrzxmMw

» Fui demitido: E agora?
José Augusto Minarelli, diretor-
presidente da Lens & Minarelli, empresa
especializada em outplacement e
aconselhamento de carreira de
executivos; e vice-presidente do
Conselho de Administração do CIEE
 https://youtu.be/E0oT6nRAOqw 

» Os novos caminhos das 
relações públicas
Carolina Veras, sócia e strategy
marketing da agência Kols; e Juliana
Barbeiro, sócia e rp da agência Kols
 https://youtu.be/HSUgpl5fL-E

» O empoderamento feminino 
no mercado de trabalho
Alessandra Andrade, vice-presidente 
da Associação Comercial do Estado 
de São Paulo (ACSP)
 https://youtu.be/oVwBuxNWyZQ 

Como
aumentar a

segurança
digital

» CUIDADO COM WI-FI. Evite redes pú-
blicas. Lembre-se que redes legítimas hos-
pedadas em locais confiáveis são vulnerá-
veis. Se puder, use uma VPN (rede virtual
privada), inclusive em casa.

» IMPRESSORAS E CONFIDÊNCIA. Não
compartilhe impressoras para copiar do-
cumentos confidenciais.

» MANTENHA SENHAS SIGILOSAS. Con-
fira se os seus dispositivos estão protegi-
dos por senhas. Use um gerenciador para
garantir que suas senhas são únicas.

» ARQUIVOS APROVADOS. Use as ferra-
mentas aprovadas pela sua empresa, por
exemplo, nuvem ou outro ambiente. Man-
tenha seu sistema operacional atualizado.
Faça regularmente backup dos seus ar-
quivos para prevenir erros, perdas ou ata-
ques cibernéticos. 

» ATENÇÃO AOS CLICKS. Mensagens de
empresas de tecnologia, mídias sociais e
streaming de conteúdos constituem as
dez principais iscas que os cibercriminosos
usam para pescar dados pessoais e infor-
mações confidenciais dos internautas.×

Fonte: IBM  
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DICAS DE PORTUGUÊS

» NEGRO SIM. Negro é raça. Nessa acepção,
use-o sem pensar duas vezes. As pessoas são
negras. Não são escurinhos, crioulos, negri-
nhos, sararás, morenos ou de cor. Quer in-
dicar cor? Use preto.

» NEGRO NÃO. Evite o adjetivo negro em
expressões de conotação negativa. Em vez
de nuvens negras, prefira nuvens pretas ou es-
curas. Em lugar de lista negra, fique com lista
dos maus pagadores. 

» ALÉM DA RAÇA. O politicamente correto
vai além das questões raciais. Não é politi-
camente correto pôr em risco o meio am-
biente. Não é politicamente correto contar
piadinhas sobre mulher. Não é politicamente
correto usar termos que, de uma forma ou
de outra, reforçam preconceitos.

» SEXO. Homossexual é gay ou homossexual.
Bissexual é bissexual. Lésbica é lésbica. Tra-
vesti é travesti. Nada de veado, gilete, sapa-
tão, traveco & cia.

» ORIGEM. Diga chinês, coreano, japonês
(não: japa, china, amarelo). Nordestino é nor-
destino. Paraibano é paraibano. Piauiense é
piauiense. Alagoano é alagoano. Esqueça pa-
raíba, piauizeiro, retirante, cabeça-chata, pau
de arara, baiano cansado. Apague judiar de
seu dicionário. Substitua-o por maltratar.

» RELIGIÃO. Pessoa religiosa é religiosa. Dizer
igrejeiro, carola, papa-hóstia & cia. pecadora?
Nem pensar. Deus castiga.  

» IDADE. Idoso é idoso (se possível, informar
a idade). Deixe de fora vovô, velho, decré-
pito, senil, gagá, velhote, titio, esclerosado,
pé na cova, mais pra lá do que pra cá, pessoa
que está fazendo hora extra no mundo.

» CONDIÇÃO ECONÔMICA. Pobre é pobre
ou pessoa de baixa renda (se puder, informe
a renda). Esqueça pobretão, pé de chinelo,
ralé, mulambento, raia miúda, povão.

» PESO E ALTURA. Alto, baixo, gordo, ma-
gro, pequeno, grande são relativos. Que
tal ser preciso? Diga a altura, o peso, o ta-
manho: 1,95m, 50kg. Gordão, magrelo, pig-
meu etc. e tal? Nem pensar. Tranque as
gozações no cofre e jogue a chave fora.  

» PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Cego é
cego, mudo é mudo, surdo é surdo, surdo-
mudo é surdo-mudo. Pessoa com deficiên-
cia nem sempre tem a precisão desses
termos. Quando necessário, use-os sem
constrangimento. Portador de deficiên-
cia? Nãooooooooooo! Ninguém porta de-
ficiência.

» SEMPRE ALERTA. Lembre-se que ra-
cismo, discriminação e preconceito são
crimes inafiançáveis. Por isso, policie a lin-
guagem e não peque pela omissão. Chame
a atenção de familiares, amigos e colegas
quando eles recorrerem, mesmo que in-
conscientemente, a expressões precon-
ceituosas. É jeito de dar visibilidade ao pre-
conceito envergonhado.×

Há palavras e
palavras. Algumas
informam. Outras

emocionam. Há as que
mobilizam para a ação.
Todas têm hora e vez.
Cuidado especial merecem
as que ofendem ou
reforçam preconceitos.
Raça, origem, religião,
altura, peso, sexo são as
vítimas preferidas.
Recomenda-se atenção
para não ofender nem
agredir o leitor. Tratar o
outro com respeito e
empatia é ato de civilidade. 

11º PRÊMIO CIEE
MELHORES

PROGRAMAS DE
ESTÁGIO

UM RETRATO DOS MELHORES
PROGRAMAS DE ESTÁGIO DO

BRASIL, NA OPINIÃO DOS
PRÓPRIOS ESTUDANTES

LEIA NA VERSÃO
DIGITAL DA

REVISTA,
DISPONÍVEL PARA

CONSULTA E
DOWNLOAD EM 

WWW.CIEE.ORG.BR

REVISTA DO

EM
PR

ES
AS

EDIÇÃO Nº 10 - ANO II MAIO/ JUNHO/ JULHO 2020

Estratégias e reflexões

para buscar o sucesso

na fase pós-pandemia 

Veja a grande oferta

de conteúdos úteis nos

webinários da TV CIEE

A hora de reinventar

métodos e processos

do ensino no Brasil

11ºPRÊMIO CIEE
MELHORES PROGRAMAS DE ESTÁGIO
11ºPRÊMIO CIEE
MELHORES PROGRAMAS DE ESTÁGIO

GRÁTIS

Fonte: Extraído da coluna
Outras Palavras, de Dad Squarisi

(Revista do CIEE| Empresas nº 10) 

Diga não ao preconceito

LISTA 

NEGRA POVÃO
CAROLA

GAGÁ
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Você pensava em cursar medicina, mas
desistiu porque não gosta de ver san-
gue. Você quer cursar medicina atraí-

do por boa renda no futuro. Você acha que,
se cursar universidade renomada, bastará o
diploma para vencer na profissão. Entendi-
mentos desse tipo têm resposta única: são
equivocados, de acordo com três conceitua-
dos nomes da medicina que participaram do
webinar O futuro da profissão de medicina, or-
ganizado pelo CIEE: Jorge Kalil, professor ti-
tular na Faculdade de Medicina da USP-SP;

Margareth Dalcolmo, pneumologista na
Fundação Instituto Oswaldo Cruz (Fio-
Cruz); e Raul Cutait, professor associado
na Faculdade de Medicina da USP-SP. 

Há grande número de atividades na
carreira que não envolvem proximidade

com sangue, lembrou Kalil. Ele contou,
como exemplo, que só vê sangue em tubo

de ensaio, “já para um cirurgião, como Cu-
tait, é diferente”. O médico pode dedicar-se
a diagnósticos, ciência, ensino, gestão e a
pesquisa – “que é meu campo”. Importante

considerar que a profissão segue em
constante mudança, o que exige atuali-
zação permanente. Sobre inovação,
Margareth Dalcolmo citou uma frase
do médico português Abel Salazar –

médico que só sabe medicina, nem me-
dicina sabe. “É necessário ler vorazmente,

não apenas sobre medicina, também porque
isso pode nos levar a outros caminhos.
Exemplo é João Guimarães Rosa (1908-
1967), médico de formação, grande diploma-

ta, jornalista, humanista e escritor”.
Raul Cutait acrescentou que, cada

vez mais, a tecnologia contribui para a
atualização do profissional. “Exercer a
medicina com as melhores práticas mo-

dernas implica a qualificação de enorme
contingente de pessoas que, por traz do

médico, gera conhecimentos”, reconheceu.
Por sua vez, o médico deve buscar o constan-
te aprimoramento, pois, “sem dedicação ao
saber e à atualização, o profissional nunca será

um bom médico”. Cutait  introduziu na pales-
tra a questão da remuneração profissional.
“No Brasil, 75% da população são atendidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que re-
munera os médicos com valores baixos”, cri-
ticou. “A maioria dos outros 25% é atendida
por convênios, que remuneram consultas
também com valores baixos.” 

Todas essas abordagens deixam claro que
medicina é profissão que vai além de um di-
ploma conceituado, repetindo que o sucesso
profissional é sustentado também pelo apren-
dizado contínuo. Os três foram unânimes em
recomendar ao aspirante à carreira que é pre-
ciso assumir que medicina e humanismo são
indissociáveis para o sucesso profissional. Para
Cutait, “o médico deve ter sólida formação
técnica, mas também a humanística, que pas-
sa, inclusive, pela sociologia, mas as nossas fa-
culdades não atinam para isso”. A concordân-
cia de Margareth veio na forma de alerta.
“Considero que estamos em momento de
disrupção, a exigir nova modalidade de aulas
e nós, os professores, também teremos muito
o que aprender. É preciso que os mais jovens
nos digam como gostariam de receber con-
teúdo, mas é preciso que, desde o início, eles
recebam na universidade informações sobre
o sentido humano da profissão”.×

Jovem CIEE nº 47 / 5 de Agosto de 2020

»  Conteúdo disponível na íntegra em https://youtu.be/w5BcT0gluY0

O FUTURO DA PROFISSÃO

Quer estudar medicina?
Veja conselhos de famosos

“A formação humanística implica a
expansão da imaginação moral de uma
pessoa. Essa expansão ocorre
sobretudo através do
contato com a arte, desde
as artes plásticas, como a
pintura, até a música,
teatro, poesia e
literatura em geral”,
informa o dicionário.
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» O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
(TRE-SP) está recrutando estudantes de ad-
ministração, direito, informática, engenharias
civil e elétrica, jornalismo e design gráfico
da capital e interior paulista para processo
seletivo de São Paulo podem se candidatar
a vagas de estágio. As inscrições e provas
online serão realizadas exclusivamente pelo
site www.ciee.org.br opção estudantes –
processos seletivos. A jornada é de 5h/dia,
com bolsa-auxílio de R$ 750 e auxílio-trans-
porte de R$ 8,80/dia. 

» Prazo de inscrição: 18/8 a 2/9. 

» O Tribunal Regional Eleitoral de Brasília
(TRE-Brasília) também está recrutando es-
tudantes interessados em estágio e que es-

tejam cursando ensino médio; técnico (ele-
trônica, informática, redes de computadores
e telecomunicações; ou superior (adminis-
tração, arquitetura e urbanismo, arquivolo-
gia, biblioteconomia, ciência da computa-
ção, ciências contábeis, comunicação
organizacional e social [cinema, mídias digi-
tais, publicidade e propaganda], direito, en-
fermagem, engenharias civil, elétrica ou me-
cânica, estatística, letras-português e
museologia. Com jornada de 4h/dia, a bolsa-
auxílio é de R$ 820 (ensino superior) e R$
535 (ensinos médio e técnico), além de au-
xílio-transporte de R$ 11/dia estagiado. O
processo seletivo terá prova presencial e
análise de currículo. 

» O prazo de inscrição até 18/8. ×

4.155*
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 (bairro Paraíso) ofe-
rece vaga de estágio para pessoas com defi-
ciência, cursando ensino superior em admi-
nistração, psicologia ou gestão de RH. Área:
de acordo com o curso. Horário: 10h30 a
17h30, segunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio:
R$ 1.626. Benefícios: vale-refeição (R$ 550)
e seguro de vida. Enviar CV e laudo para: va-
gas.inclui@ciee.ong.br informando no As-
sunto: 03303046

» Empresa São Paulo (bairro Paraíso) oferece
vaga de Estágio para pessoas com deficiên-
cia, cursando administração, psicologia pe-
dagogia ou gestão de RH. Área: de acordo
com o curso. Horário: 10h30 a 17h30, se-
gunda a sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$ 1.626.
Benefícios: vale-refeição (R$ 550) e assis-
tência médica. Enviar CV e laudo para: va-
gas.inclui@ciee.ong.br informando no As-
sunto: 03303214×

» Curso: Marketing / publicidade e propa-
ganda, 1º a 4º sem. Área: marketing. Horário:
12h a 18h. Bolsa-auxílio: R$ 700. Benefícios:
auxílio-transporte mensal; possibilidade de
prorrogação e efetivação. Requisitos: Illustra-
tor e WordPress. Local: São Paulo/SP (bairro
Jardim Vila Leopoldina). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03317416

» Curso: Administração, 5º a 7º semestre. Área:
financeira/gestão. Horário: 9h a 15h. Bolsa-
auxílio: R$ 1.800. Benefícios: auxílio-trans-
porte mensal; possibilidade de prorrogação e
de efetivação. Requisitos: alemão e inglês
avançados. Local: São Paulo/SP (bairro Jardim
América). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03304757 

» Curso: Ciências contábeis e econômicas, 2º
a 6º sem. Área: administrativa/contabilidade.
Horário: 8h a 12h ou 14h a 17h. Bolsa-auxílio:
R$ 750. Benefícios: auxílio-transporte mensal;
possibilidade de prorrogação e de efetivação.
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Itaberaba). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03317342

» Curso: Gastronomia, 1º a 7º sem. Área: gas-
tronomia/saúde. Horário: 09h20 a 15h20.
Bolsa-auxílio: R$ 900. Benefícios: auxílio-
transporte mensal; possibilidade de prorroga-
ção e de efetivação. Requisito: não há. Local:
São Paulo/SP (bairro Vila Nova Conceição).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
03317879×

*Total em 11/8/2020,
podendo haver pequena
variação diária para mais

ou menos.

Atenção 
para as vagas 
nos tribunais

eleitorais 

Regulamentos e inscrições
gratuitas para os dois

processos: ciee.org.br. 
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CARREIRA

OPORTUNIDADE

Página 8 » Oportunidade  |  Carreira  ||  Página 10 » Painel de vagas

Apelido revela boa vontade  

Está interessado em
entrar no mercado de
trabalho com renda e

capacitação garantidas?
Consulte as vagas em

oferta no CIEE.

Diretor executivo do Instituto Anga
(dedicado a auxiliar empreendedoris-
mo), Augusto Júnior começou a car-

reira como jovem aprendiz no Ceará, e hoje
mora em Campinas/SP. Filho de motorista e
faxineira, descobriu que pelo trabalho conse-
guiria alcançar seus sonhos. “Gosto muito do
que aprendi como aprendiz”, reconhece.
“Aprendi que podia sonhar, porque meus so-
nhos eram possíveis, o que vai ao encontro da
essência e dos valores passados pelos meus
pais.” Quando era aprendiz, um instrutor sem-
pre dizia que a maneira como se inicia a car-
reira influenciará a forma como se dará con-
tinuidade a ela: “Aproveita esse momento
com brilho nos olhos; tudo o que pedirem a
você, faça um pouco mais, ou seja, terminada
sua tarefa, sempre volte e pergunte: como eu
posso ajudar”. Ele seguiu tão bem o conselho
que passou a ser conhecido como Posso Aju-
dar, na Companhia Hidrelétrica do São Fran-
cisco (Chesf), onde atuava. 

“Para ter foco na solução de proble-
mas, o primeiro ponto é o autocuidado,
e o segundo, autoconhecimento” ensina.
“Porque se você tem clareza sobre os
seus valores, qual é o seu propósito, o
que você quer, quais são seus objetivos
maiores, você não vai desistir, embora a

caminhada não seja simples”. O terceiro
ponto é o autodesenvolvimento – o quanto
se está crescendo, aprendendo”, sempre
aproveitando o tempo. “A pandemia vai pas-
sar, e quando você for para uma entrevista
ou retornar ao trabalho, perguntarão o que
fez durante a quarentena”, lembra. “Muita
gente pode dizer que maratonou, o que não
tem problema – mas é preciso dosar quanto
se usou isso para se desenvolver, assimilar
conteúdo e se posicionar.” Outro ponto:
“tem gente que usa as redes sociais de qual-
quer forma, só que não existe mais uma vida
online e outra off-line, ou seja, você precisa
ser uma única pessoa”.

Por último, Augusto recomenda desen-
volver o ask you (pergunte a você), fator in-
dispensável para atualizar o formato de car-
reira. Antes, quem fazia sucesso era o espe-
cialista, quem conhecia um assunto em pro-
fundidade. Depois, veio uma segunda fase,
que era o generalismo – quem soubesse um
pouquinho sobre várias coisas, se daria bem.
“Hoje, o que se fala é a carreira em T, que é
saber um pouquinho sobre várias coisas, mas
escolher um tema para se aprofundar, para
entender muito.” Finaliza, insistindo: “Você
quer ter carreira no futuro? A tendência é
carreira em T.”×

COMEÇA
RECUPERAÇÃO
DE VAGAS PARA
APRENDIZES

Onúmero de vagas para aprendizes
ofertadas por organizações
parceiras dobrou em junho, na

comparação com o mês de abril, quando
começaram a vigorar as restrições às
atividades produtivas e o isolamento
social. É o primeiro resultado positivo
detectado desde o início da pandemia e
pode sinalizar a tendência de recuperação
da queda de 34% registrada no primeiro
semestre de 2020, na comparação com o
mesmo período do ano passado. 
O estado de São Paulo ficou com a menor
retração, com perdas de 23%. ×





» Curso: Ensino médio concluído. Área: ad-
ministrativa. Horário: 14h a 18h. Salário: R$
4,72/hora. Benefícios: vale-transporte;
vale-alimentação. Requisitos: 18-22 anos;
sexo feminino. Local: São Paulo/SP (bairro
Centro). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03316860

» Curso: Ensino médio concluído. Área: va-
rejo. Horário: 8h a 14h. Salário: R$ 1.045.
Benefícios: vale-transporte. Requisito: 17-
20 anos. Local: São Paulo/SP (bairro Parque
Brasil). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03317278

» Curso: Ensino médio em curso. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h a 14h. Salário: R$
4,72/hora. Benefícios: vale-transporte; vale-
refeição; assistência médica e odontológica.
Requisito: 16-22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Prudente). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03316959

» Curso: Ensino médio em curso. Área: lo-
gística. Horário: 8h a 14h. Salário: R$
4,75/hora. Benefícios: vale-transporte; fé-
rias. Requisito: 14-17 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Vila Maria). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03316910×

1.220*
VAGAS 

EM OFERTA 
NO CIEE

Consulta para
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os não

cadastrados:

www.ciee.org.br

Vagas CIEE para aprendiz

VAGAS PARA PCDs

» Empresa São Paulo (bairro Santa Cruz)
oferece vaga de jovem aprendiz, cursando
ou com ensino médio completo. Área: ad-
ministrativa. Horário: 8h a 14h, segunda a
sexta-feira. Salário: R$ 712. Benefícios:
vale-alimentação e seguro de vida. Enviar
CV e laudo para: vagas.inclui@ciee.ong.br
informando no Assunto: 03312079

» Empresa São Paulo (bairro Campos Elí-
seos) oferece 3 (três) vagas de jovem
aprendiz, cursando ou com ensino médio
completo. Área: administrativa. Horário:
9h a 12h, segunda a sexta-feira. Salário:

R$ 712,50. Benefícios: vale-transporte e
vale-alimentação. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.ong.br informando no
Assunto: 03318392

» Empresa São Paulo (bairro Campos Elí-
seos) oferece 3 (três) vagas de jovem
aprendiz, cursando ou com ensino médio
completo. Área: administrativa. Horário:
98h a 14h, segunda a sexta-feira. Salário:
R$ 712,50. Benefícios: vale-transporte e
vale-alimentação. Enviar CV e laudo para:
vagas.inclui@ciee.ong.br informando no
Assunto: 03318454×

*Total em 11/8/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

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