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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

Nesta edição, depoimentos de
jovens sobre a importância das
medidas de proteção à criança
e ao adolescente. As primeiras
não podem ser vítimas da

exploração do trabalho infantil. Os segundos
merecem receber a oportunidade de
ingressar com dignidade e apoio no mundo
do trabalho. Essa é a grande mensagem na
comemoração dos 30 anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente, que registra
sucessos, mas também com muito chão para
avançar. Veja também por que deve manter
os cuidados para evitar o coronavírus, pois já
aparecem focos no mundo indicando um
grande aumento de infectados na 
faixa dos 15 anos 24 anos. ×

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
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Desde 24 de agosto, o Manual do
Candidato está disponível no site
da Fuvest (www.fuvest.br), com

todas as informações sobre os exames
vestibulares do primeiro semestre de
2021. Nele, o candidato poderá inteirar-
se sobre calendário, inscrições,
convocações e locais para os exames,
divulgação das listas de aprovados e
orientações para as matrículas.

Atenção: neste ano, o vestibulando terá de ficar
atento às mudanças nos procedimentos para o
vestibular da USP, que poderão ser alterados, de
acordo com os protocolos estabelecidos pelas
autoridades sanitárias do estado de São Paulo
que estiverem vigorando na época prevista para
as provas. Informações serão divulgadas no site
da Fuvest ou enviadas por e.mail e/ou pela área
do candidato, que será o responsável exclusivo
por tomar conhecimento das alterações.

DATAS, HORÁRIOS E TAXAS
Salve esta página da JOVEM CIEE e fique atento
às datas e horários indicados, tendo a cautela
de conferir com antecipação eventuais mudan-
ças acessando os canais informados acima. 
» Inscrição: Deverá ser feita pelo site www.fu-
vest.br, das 12h (meio-dia) de 31/8 às 12h (meio-
dia) de 23/10/2020
» Pagamento da taxa de inscrição: Deverá ser
efetuado em bancos ou pela internet antes do
encerramento do expediente bancário de
27/10/2020, utilizando boleto gerado até
23/10/2020.   
» Horários das provas: Abertura dos portões:
12h. Fechamento dos portões e início da aplica-
ção da prova: 13h 
» Divulgação dos locais de prova: 14/12/2020

PROVA DA 1ª FASE 
» Prova de conhecimentos gerais: 10/01/2021

PROVAS DA 2ª FASE 
» Prova de português e redação: 21/02/2021
» Provas de disciplinas espe cíficas de acordo
com a carreira escolhida: 22/02/2021
» Provas de habilidades específicas para artes
visuais (cancelada), música e artes cênicas: con-
sultar o manual sobre locais, cursos e horários.
Obs.: provas de caráter eliminatório e classifi-
catório, somente para classificados na 1ª fase 

RESULTADOS 
» Divulgação da lista de con vocados e dos lo-
cais de prova da 2ª fase: 01/02/2021
» Divulgação da lista dos apro vados: no site da
Fuvest, em 19/03/2021
» Divulgação dos resultados dos treineiros: no
site da Fuvest, em 05/04/2021

Todos os horários referem-se à hora oficial
de Brasília. ×

COMEÇOU A CORRIDA
PARA O VESTIBULAR

Nem mesmo a crise do coronavírus fez com
que a grande maioria dos vestibulandos
de julho desistisse ou adiasse a matrí-

cula num curso superior, caso fossem apro-
vados. Essa é a conclusão de um estudo que
entrevistou, em maio, 5 mil candidatos ins-
critos para as provas de meio de ano, com
idades entre 17 e 50 anos. “Um total de 65%
quer estudar, independente dos desafios que
a pandemia esteja impondo a eles”, afirma Gus-
tavo Gonçalves, CEO do mkt4edu, empresa es-

pecializada em marketing educacional, que pilotou
o estudo, em parceria com dois professores da

Uninove. “São jovens que, apesar de ainda pri-
vilegiar o ensino presencial, estão dispostos
a ter aulas remotas até que as presenciais
possam voltar a ser ministradas”. 

Para ele, “o novo mercado de trabalho que
se forma rapidamente como reflexo da pande-

mia precisará ainda mais de jovens com alto grau
de conhecimento técnico e capacidade de adap-

tação para garantir o sucesso nas carreiras”.×

CENÁRIO
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Motivação vence a crise



30 ANOS DE PROTEÇÃO 

A CRIANÇA E
ADOLESCENTE

Virtualmente juntos, jovens de várias
partes do Brasil participaram ativa-
mente das dez lives promovidas du-

rante cinco dias pelo CIEE, com o objetivo
de instigar reflexões durante a comemora-
ção dos 30 anos do Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) ou Lei 8.069, de 13
de julho de 1990.

O ciclo aconteceu na semana de 10 a 14
de agosto, na qual também são comemora-
dos o Dia do Estudante (11) e o Dia Interna-
cional da Juventude (12). Participaram figu-
ras de destaque no âmbito das leis, profes-
sores doutores, psicólogos, ativistas sociais,
sociólogos, todos ligados diretamente à
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» Proteção social integral: Do Código de
Menores ao ECA
Aprendizes: Aline Oliveira da Silva, 17
anos, São Paulo/SP; e Alejandra Helen
Barrancos Achata, 17 anos, Recife/PE.
Debatedores: Ana Paula Polacchini de
Oliveira, advogada; Iberê de Castro Dias,
juiz da Vara da Infância e Juventude,
Guarulhos/SP

» Adolescência: direito ou punição
Aprendizes: Annielly Cristina Dantas dos
Santos ,19 anos, Araçatuba/SP; e Robert
Gabriel do Nascimento, 17 anos,
Presidente Prudente/SP. Debatedores:
Daniela Augusto, assistente social,
Defensoria Pública do Estado de São
Paulo; e Ivan Reis, sociólogo, ativista
negro e literário, educador sociocultural
na Fundação Casa e criador do Coletivo
Pretx Literário Letras Negras.

» Saúde e sexualidade sob a perspectiva
do direito
Aprendizes: Caroline Fernanda Vedovelli
Simão, 17 anos, Itu/SP; e Vinicius
Seibert, 16 anos, Itapetininga/SP.
Debatedores: Rodrigo Corrêa, filósofo,
educador social, consultor na
Reprolatina-Soluções em saúde e
sexualidade; e Tais Pereira de Freitas,

líder do Grupo Pesquisa Interdisciplinar
sobre Combate às Opressões (Pico)

» Impactos da saúde mental no
adolescente frente a covid-19
Aprendizes: Adriely Araújo do
Nascimento, 17 anos, Presidente
Prudente/SP; e   Talita Rangel Silvestre
Ribeiro, 18 anos, Franca/SP.
Debatedores: Maristela Volpe Siebra,
psicóloga, mestre em avaliação
psicológica; Odonel Serrano, psicólogo,
gerente do Centro de Atenção
Psicossocial Infantil Recriar,
Guarulhos/SP

» O jovem no Brasil não é levado a sério
Aprendizes: Kaique Manoel Alves, 17
anos, São Paulo/SP; Larissa Gabriela
Gomes dos Santos, 16 anos, Franca/SP; e
Patrick Silveira de Santana, 17 anos,
Campinas/SP. Debatedores: Amanda
Oliveira, fundadora e CEO do Instituto
As Valquírias; Gabriel Finamore, atuante
em frentes de políticas públicas para o
jovem; e Gilberto Francisco Neto,
aprendiz, produtor de obras artísticas

» Panorama dos 30 anos do ECA -
Conquistas, desafios e expectativas
Aprendizes: Andressa Adrielly de Assis, 17
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“Ser adolescente no
Brasil é, muitas vezes, ser

silenciado. Ser
adolescente no Brasil é
aprender desde muito

cedo a necessidade de se
impor, se posicionar, 

e não abaixar a cabeça”. 
» Giovana Feliciano, 

Aprendiz CIEE, 17 anos 

“Estou trabalhando, e
muito feliz. Meu sonho é

cursar direito, e até
chegar a juiz. E feliz por

estarmos aqui
discutindo tema tão

vasto, que é o efeito da
pandemia nos jovens”. 

» Arthur Rocha, 
Aprendiz CIEE, 16 anos 

Reflexões e depoimentos sobre 
os 30 anos do ECA: veja na TV CIEE



área da infância e da adolescência. Os pro-
tagonistas foram os jovens: nas telas das li-
ves, ao lado dos debatedores, ou como es-
pectadores participativos, encaminhando
perguntas e oferecendo reflexões.

A importância e a assertividade do ECA
foram destacadas por quatro debatedores
em diferentes webinários: Mário Volpi,
coordenador do Programa Cidadania dos
Adolescentes, Unicef Brasil; Taís Arruti Ly-
rio Lisboa, auditora fiscal do Trabalho; Ana
Paula Polacchini de Oliveira, pesquisadora
e professora universitária; e Iberê de Castro
Dias, juiz da Vara da Infância e Juventude
em Guarulhos/SP. ×
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anos, Belo Horizonte/MG; e Maria
Eduarda Wuilson Massulo, 17 anos,
Presidente Figueiredo/AM. Debatedores:
Mário Volpi, coordenador do Programa
Cidadania dos Adolescentes, Unicef
Brasil; Tais Arruti Lyrio Lisboa, auditora
fiscal do Trabalho.

» A pandemia e os impactos na garantia
de direitos de crianças e adolescentes 
Aprendizes: Arthur Carneiro Henrique
Rocha, 16 anos, Distrito Federal/DF; e
Jully Souza Oliveira, 16 anos, Vitória da
Conquista/BA. Debatedores: Márcio
Rosa da Silva, promotor de Justiça no
Ministério Público de Roraima/RR; e
Renildo Barbosa, conselheiro de direitos,
Salvador/BA.

» As interseccionalidades de raça e de
gênero nas políticas de atenção integral
Aprendizes: Elaynne Cristynne Medeiros
da Silva, 17 anos, Maceió/AL;  e Valentina
Barbosa Aires, 22 anos, Fortaleza/CE.
Debatedores: Douglas Gomes, assistente
social, consultor, professor; e Marjorie
Chaves, coordenadora do Observatório
PopNegra (Nesp/Ceam-UnB).

Participação: Seu Vérciah, doutorando
em literatura e cultura

» A cultura urbana e o protagonismo
juvenil
Aprendizes: Renan Cleyton do Rosário
Oliveira, 17 anos, Belém/PA; e Willian
Fraga Santana, Aracaju/SE. Debatedores:
Gerson Silva, diretor da Pracatum,
escola de música e tecnologias, fundada
por Carlinhos Brown no bairro do
Candeal, Salvador/BA; e Wesley Messias,
coreógrafo e preparador corporal.
Participação: Carol Roberto, cantora,
dançarina, atriz e dubladora, finalista do
programa The Voice Kids

» O enfrentamento ao trabalho infantil e a
proteção dos direitos dos adolescentes
aprendizes no mundo do trabalho
Aprendizes: Joyce Cananda Almeida do
Nascimento, 18 anos, Mossoró/RN; e
Perla Ribeiro Telles, 17 anos,
Salvador/BA. Debatedores: Antônio de
Oliveira Lima, procurador no Ministério
Público do Trabalho, Ceará/CE; e Felipe
Caetano, ativista social pelos Direitos da
Infância.
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» Disponíveis com acesso gratuito no Canal do CIEE no Youtube

“Meu sonho é me
tornar uma grande

profissional em
arquitetura. Já estou 

no caminho de
conquistar esse sonho”. 

» Andressa Adrielly, 
Aprendiz CIEE, 20 anos  

“Ser jovem, negro, 
LGBT no Brasil de 

hoje é muito difícil. 
Nós buscamos 

aceitação desde 
dentro de casa, 

até na sociedade. 
O desafio é diário. 

Acho que 
enfrento isso”. 
» João Henrique, 

Aprendiz CIEE, 22 anos  

“O Brasil tem hoje 2,39 milhões
de crianças e adolescentes em
situação de trabalho infantil. É
um número muito triste. De
1992 até 2015, houve redução
de 75% nos casos, grande
conquista que o ECA nos trouxe,
mas essa é luta que precisa ser
debatida todos os dias”.

» Taís Arruti Lyrio Lisboa,
auditora fiscal do Trabalho
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Você sabe com quem está falando?

Para bem cuidar de vocês, jovens ávidos
por aprender e conquistar o mundo do
trabalho, o CIEE cuida do seu quadro de

colaboradores alocados de Norte a Sul do Bra-
sil. Vejam dois exemplos. Primeiro: destinado
à prática interna da organização, o Programa
Diversidade vem ganhando espaço e atenção
especial, desde o início de sua formatação em
2017, e terá verba exclusiva no ano que vem.
Segundo: o Censo da Diversidade 2021 (a pri-
meira edição foi em 2020) subsidiará inova-
ções que permitirão ao CIEE ampliar estraté-
gias para aperfeiçoar ainda mais a cultura da
diversidade entre os seus colaboradores. 

Essas iniciativas fazem parte da política de
valorização de inclusão e valorização de pes-
soas diversas, com ações e informações vol-
tadas à eliminação de qualquer tipo de pre-
conceito, seja de raça, cor, gênero, etnia, so-
cial, deficiência física e intelectual, entre ou-
tras. O público externo pode contar, entre as
facilidades, com o setor de atendimento es-
pecializado e o esforço para a abertura de va-
gas (estágio, aprendizagem e emprego) no
mercado de trabalho para pessoas com defi-
ciência física e intelectual, assim como com in-
térprete em Libras na transmissão dos eventos
organizados pelo CIEE. ×

DICAS DE PORTUGUÊS

» PESO DA LEI
A razão para tal postura é simples. A
legislação é rigorosa. Crime de racismo
figura entre os inafiançáveis. “Por isso
inventamos um montão de formas
aparentemente inofensivas para tornar o
preconceito convenientemente invisível.
Qualquer bobeira, a pessoa responde na
Justiça’, lembra Dad. 

» OLHO VIVO
Grupos organizados – movimento negro,
movimento gay, movimento feminista –
estão atentos aos vocábulos
politicamente incorretos.  Por isso,
recomenda-se atenção às palavras
utilizadas na fala e na escrita para não
ofender nem agredir pessoas. “Tratar o
outro com respeito e empatia é ato de
civilidade. Pega bem como usar cinto de
segurança, pedir licença, agradecer um
favor”, compara ela.

» LÁ COMO CÁ
Recentemente o lateral-esquerdo do
Tottenham Danny Rose foi parado por
policiais de Doncaster, sua cidade natal,
que queriam verificar se o Range Rover
de 100 mil libras dirigido pelo jogador era
roubado. Segundo Rose – que aos 30
anos recebe 60 mil libras (cerca de 400
mil reais) por semana –, esse tipo de
situação se repete com frequência, em
razão da cor de sua pele.×
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Uma brincadeira com as palavras homógrafas
(mesma escrita), mas não homófonas
(mesma pronúncia), pois o acento no lugar
certo muda totalmente o sentido e, muitas
vezes, até a classe das palavras.

» Prefiro a carne ao carnê.
» Eu não me medico, vou ao médico.
» Quem baba não é a babá.
» Quem bebe não é o bebê.
» Seus pais vêm do mesmo país?

Asocialite carioca Carmem
Mayrink Veiga ficou pobre.
Precisou arregaçar as

mangas e ir à luta. Numa
entrevista, disse que daria conta do
recado porque já tinha trabalhado
como uma negra. Tradução:
trabalho pesado é coisa de negro. 

O caso foi contado pela
colunista da REVISTA DO CEE
|EMPRESAS Dad Squarisi, para quem
histórias como essa têm a cara do
racismo brasileiro. “É disfarce;
frequentam com tanta
naturalidade o dia a dia que
raramente nos damos conta de
que estamos reforçando
preconceitos”, alerta ela. “O
sociólogo Florestan Fernandes
costumava dizer que
desenvolvemos o preconceito de
ter preconceito”.

Você conhece mais exemplos para JOVEM CIEE publicar? 
Mande para Fernanda_precaro@ciee.org.br e terá o crédito.

DIGA NÃO AO PRECONCEITO

A diferença 
que um 

acento faz (I)





SAÚDE
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Para entender que bater a cabeça
contra uma parede causa dor, posso
tentar a experiência própria, me

jogando contra um muro para confirmar se
dói mesmo. Outro jeito, mais esperto, é
aproveitar a experiência de quem já passou
pela mesma situação e não rachar o crânio.

O mesmo acontece com a pandemia da
covid-19, que voltou a crescer na Europa,
após um período de baixa, e o perfil da
população de risco está se modificando,
com maior risco para jovens e adolescentes.

Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), o número de novos
infectados na faixa dos 15 a 24 anos saltou
de 4,5% para 15% na Europa, confirmando
a nova tendência das curvas de contágio. 

A razão do aumento, segundo
especialistas: são os jovens e adolescentes
que se aglomeram em eventos e
descuidam de outros protocolos de
proteção à saúde, numa interpretação
muito errada do que significa
afrouxamento das restrições pelas
autoridades sanitárias. Vamos agir para que
o mesmo não aconteça no Brasil.

Na verdade, isso significa que
podemos realizar algumas atividades,
desde que necessárias. Mas sempre
continuando a respeitar o distanciamento
entre pessoas, a usar máscaras, a
higienizar as mãos com sabão, álcool em
gel ou água sanitária, entre outros
cuidados, como detalhado a seguir. 
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NÃO ALIVIE 
A PROTEÇÃO
CONTRA O
CORONAVÍRUS 

» Evitar aglomerações

» Usar máscaras em 
ambiente público

» Lavar as mãos com água e
sabão várias vezes ao dia

» Lavar as mãos antes de tocar
nariz, boca e olhos

» Higienizar com álcool 
em gel ou água sanitária
compras e objetos que 
entram na casa

» Não compartilhar copos,
pratos e talheres

» Procurar atendimento
médico aos primeiros
sintomas, principalmente
febre, tosse e falta de ar. ×
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Logo que Itamara Conceição de Oliveira
soube do desafio, sentiu vontade de
concorrer a uma das 94 licenças de

acesso ao Linkedin Learning que a Nestlé es-
tava oferecendo como contribuição ao de-
senvolvimento de seus estagiários e aprendi-
zes.  A proposta: gravar um vídeo responden-
do à pergunta: “Por que os cursos que o Lin-
kedIn oferece seriam importantes para o seu
desenvolvimento?”, e postar em #QueroLin-
kedInLearning, no grupo Aprendizes e Esta-
giários Nestlé do Workplace. Ela confessa
que até pensou em desistir, mas com o ajuda
das primas e o incentivo da instrutora do
CIEE Juliana Oliveira, resolveu não perder a
oportunidade. Finalizou uma poesia, gravou e
postou seu vídeo. E foi uma das selecionadas. 

Aos 23 anos, Itamara é aprendiz na Nestlé
Brasil em São Gonçalo dos Campos, cidade
baiana da região metropolitana de Feira de San-
tana, e enviou um depoimento à JOVEM CIEE,
para compartilhar sua experiência como uma
das capacitandas do Programa Aprendiz CIEE,
reconhecendo que contribuiu bastante no de-
senvolvimento das suas habilidades e compe-
tências, tais como apresentação em público,
comunicação e proatividade, dentre outras.

“O CIEE me ensinou que, quando a vida
apresenta situações difíceis de resolver, po-
demos dar soluções; basta querer e buscar as
informações necessárias”, revela, acrescen-
tando que jamais devemos simplesmente di-
zer “eu não sei fazer ou eu não vou fazer”.  

Ela lembra que, devido à pandemia, foi
necessário continuar a aprendizagem pelos
cursos online da plataforma digital do CIEE
Saber Virtual, que contribuíram para aumen-
tar seus conhecimentos. No entanto, duran-
te a pandemia, um leque de sentimentos e
sensações tenta tirar o jovem do foco, inclu-
sive em razão de uma maior preocupação
com o futuro. “Mas esse é um momento de
focarmos em nosso presente, investindo em
conhecimento para que quando tudo isso
passar, possamos estar preparados para os
novos desafios que surgirão”, aconselha Ita-
mara. “Por isso, agradeço ao CIEE por essa
grande oportunidade e a todas as pessoas,
orientadoras do CIEE (sua instrutora é Gislene
Lopes), supervisores, gestores e colegas de
trabalho na Nestlé (seu orientador é Jonat-
has Vilanova) e, principalmente o apoio de
minha família e amigos que me ajudaram no
decorrer de toda a trajetória para meu cres-
cimento profissional.”

Itamara enviou seu depoimento antes de
saber do resultado do desafio e insistiu: “Ja-
mais devemos desistir sem pelo menos ten-
tar. Ainda não sei se irei ganhar essa licença,
mas só de ter tentado já estou feliz”. Para fi-
nalizar, compartilho um trecho do capítulo 7
de um livro que estava lendo, Pense e enrique-
ça para mulheres: “A coisa mais difícil é a de-
cisão de agir, o resto é meramente tenacida-
de. Os medos são tigres de papel. Você pode
fazer qualquer coisa que decida fazer...”
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Vivemos assim, sem saber do amanhã 
Em um momento de desespero, de

mãos atadas ao ver tanta morte. 
E por que não pensar em adquirir

conhecimento e nos qualificar
Para sair desse caos ainda mais fortes? 
No cenário em qual vivemos 
Devemos nos reinventar.
Curiosidade sempre temos.

Precisamos nos capacitar.
Conhecimento é poder.
Conhecimento é fundamental.
Quem conhece sabe escolher 
E está contribuindo pro seu potencial.
É tempo de aprender 
Nesse momento adquirir 

conhecimento. 
É o que nos faz crescer. ×

INVISTA EM CONHECIMENTO 

“Mas esse é um
momento de

focarmos em nosso
presente, investindo

em conhecimento
para que quando tudo
isso passar, possamos
estar preparados para 

os novos desafios 
que surgirão”

» Itamara Conceição 
de Oliveira 
Aprendiz 

na Nestlé Brasil 

CARREIRA

UMA POESIA RENDEU 
UM CURSO DISPUTADO



» Curso: Ensino médio. Área: arco adminis-
trativo. Horário: 9h a 15h. Salário: R$ 1.045.
Benefício: vale-transporte. Requisito: não
há. Local: São Paulo/SP (bairro Centro).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
03322687

» Curso: Ensino médio concluído. Área: arco
administrativo. Horário: 9h a 15h. Salário:
R$ 1.045. Benefício: vale-transporte. Re-
quisito: 18-22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Brooklin). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03321877

» Curso: Ensino médio concluído. Área: arco
administrativo. Horário: 8h a 14h. Salário:
R$ 731,59. Benefício: vale-transporte. Re-
quisito: maior de 18 anos. Local: São Paulo/SP

(bairro Vila Cordeiro). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03325095

» Curso: Ensino médio concluído. Área:
arco administrativo/aprendiz. Horário: 9h
a 15h. Salário: R$ 736,24. Benefício: vale-
transporte. Requisito: 18-22 anos. Local:
São Paulo/SP (bairro Vila Gertrudes). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
03330237

» Curso: Ensino médio cursando. 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×

1.601*
VAGAS 

EM OFERTA 
NO CIEE

Consulta para
estudantes já
inscritos no

Banco CIEE de
Talentos e

inscrições para
os não

cadastrados:

www.ciee.org.br

Vagas CIEE para aprendiz

VAGAS PARA PCDs

» Empresa em São Paulo (Zona Leste), ofe-
rece vaga de jovem aprendiz para pessoas
com deficiência, ensino médio cursando ou
concluído. Área: administrativa. Horário: 8h
a 14h, segunda a sexta-feira. Salário: R$
712. Benefícios: vale-transporte; vale-ali-
mentação, seguro de vida. Enviar CV e laudo
para: inclui@ciee.ong.br, informando no
Assunto: Vaga 03302041

» Empresa em São Paulo (bairro Campos
Elíseos), oferece vaga de jovem aprendiz
para pessoas com deficiência, ensino médio
cursando ou concluído. Área: administrativa.
Horário: 9h a 12h, segunda a sexta-feira.
Salário: R$ 712,50. Benefícios: vale-trans-
porte; vale-alimentação. Enviar CV e laudo
para: inclui@ciee.ong.br, informando no
Assunto: Vaga 03318454 ×

*Total em 1/9/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

IMPORTANTE TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 
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Você, que acompanha a série especial
Ciclo das Profissões, transmitido
pela TV CIEE, e se liga em dicas

oferecidas por profissionais de sucesso – os
jovens e os experientes – nos diversos
canais de comunicação do CIEE, sempre
gratuitos, já deve ter percebido que,
independente da profissão, há pontos em
comum para quem deseja vencer. Um deles
é recorrente – a importância de se
apresentar exatamente como é, sem
inibições, sem autocensura, mas sem
mentiras, e de valorizar suas aptidões. Por
exemplo, contar no currículo e na
entrevista para processos seletivos que
você pode não ter experiência profissional,
mas tem experiência de vida adquirida, por

exemplo, ao exercer papel de liderança 
na vida pessoal e estudantil.

Pois bem. Tal é a força dessas
colocações que a presidente do Tribunal
Superior do Trabalho (TST),
ministra Maria Cristina
Irigoyen Peduzzi –
primeira mulher a ser
eleita para o cargo,
gestão 2020-2022 -,
as destacou no
lançamento virtual do
livro Questões jurídicas
atuais sob novas
perspectivas, transmitido ao vivo 
pela TV CIEE no Youtube, no qual foi
convidada especial. 

Viu só? Quem melhor do que a
ministra presidente do TST pa-
ra aconselhar posturas que le-
vam ao sucesso profissional? E
já que há menção a Fernando
Pessoa, um dos mais impor-
tantes poetas da língua por-
tuguesa e líder do movimen-

to modernista português,
que tal aproveitar e pôr

em prática outro conselho dele para quem
deseja ter sucesso: ler, ler e ler. 

Quem sabe, ler Fernando Pessoa o
ajude a responder questões do Enem,

do vestibular, ou na entrevista para
conquistar a primeira oportunidade
no mercado de trabalho, seja uma
vaga de estagiário, de aprendiz ou,

mesmo, de emprego. 

» O lançamento da obra
Questões jurídicas atuais sob
novas perspectivas marcou
a recém-firmada parceria
entre o Instituto Brasiliense
de Direito (IDP) e o CIEE.
A íntegra do evento está
disponível no Canal da TV
CIEE no Youtube, com
interpretação em Libras.×
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O FUTURO DA PROFISSÃO

Carreira
de sucesso
tem seu
começo 
no estágio
bem feito

LER SEMPRE FAZ BEM

Ao se referir aos desafios e as perspectivas do
mercado de trabalho para os jovens, a ministra
Maria Cristina começou com um verso de Fer-
nando Pessoa, que nos incentiva: “Para ser
grande, sê inteiro: nada/ teu exagera ou ex-
clui./ Sê todo em cada coisa. Põe quanto és/
no mínimo que fazes./ Assim, em cada lago a
lua toda/ brilha, porque alta vive”(*). Ou seja, o
poeta recomenda que aproveitemos todas as
nossas potencialidades.

“Somos exatamente o conjunto equilibra-
do das capacidades, dos dons, das habilidades,
dos talentos que desenvolvemos ao longo da
nossa vida”, disse a ministra. “Esse conselho
também é fundamental para o desempenho
exitoso de toda e qualquer profissão.” Para o
poeta, devemos colocar tudo quanto somos
naquilo que fazemos, do pequeno ao grande
feito. “Todo trabalho merece ser realizado
com qualidade e dedicação. Isso é im-
portante exercitarmos em nossa vida
profissional, desde o início da carreira”,
pontuou a ministra.

NADA DE FALSA MODÉSTIA

(*) Do poema Para ser
grande, sê inteiro,
publicado no volume
Odes de Ricardo Reis,
um dos heterônimos de
Fernando Pessoa. Para
saber mais sobre o autor, vale
uma pesquisa no Google.
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5.223*
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)
oferece vaga de estágio para estudante com
deficiência, cursando ensino superior em
administração, psicologia, pedagogia ou ges-
tão de RH. Área: de acordo com o curso.
Horário: 10h30 a 17h30, segunda a sexta-
feira. Bolsa-auxílio: R$ 1.626. Benefícios:
vale-refeição de R$ 550; assistência médica.
Enviar CV e laudo para inclui@ciee.ong.br.
informando no Assunto: Vaga 03303046

» Empresa em São Paulo (bairro Paraíso)
oferece vaga de estágio para estudante com
deficiência, cursando ensino superior em
administração, psicologia pedagogia, ou ges-
tão de RH. Área: de acordo com o curso.
Horário: 10h30 a 17h30, segunda a sexta-
feira. Bolsa-auxílio: R$ 1.626. Benefícios:
vale-refeição de R$ 550; assistência médica.
Enviar CV e laudo para: inclui@ciee.ong.br,
informando no Assunto: Vaga 03303214

» Empresa em São Paulo (bairro Paraíso)
oferece vaga de estágio para estudante com
deficiência, cursando ensino superior em
publicidade ou design. Área: de acordo com
o curso. Horário: 10h30 a 17h30, segunda a

sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$ 1.626. Benefí-
cios: vale-refeição de R$ 550; assistência
médica. Enviar CV e laudo para:
inclui@ciee.ong.br, informando no Assunto:
Vaga 03315282

» Empresa em Campinas/SP oferece vaga
de estágio para estudante com deficiência,
cursando ensino superior em publicidade
ou design. Área: de acordo com o curso.
Horário: 10h30 a 17h30, segunda a sexta-
feira. Bolsa-auxílio: R$ 1.626. Benefícios:
vale-refeição de R$ 484; vale-transporte
de R$ 182. Enviar CV e laudo para:
inclui@ciee.ong.br, informando no Assunto:
Vaga 03329187

» Empresa em Ribeirão Preto/SP oferece
vaga de estágio para estudante com defi-
ciência, cursando ensino superior em publi-
cidade ou design. Área: de acordo com o
curso. Horário: 10h30 a 17h30, segunda a
sexta-feira. Bolsa-auxílio: R$ 1.626. Benefí-
cios: vale-refeição de R$ 484; vale-trans-
porte de R$ 182. Enviar CV e laudo para: in-
clui@ciee.ong.br, informando no Assunto:
Vaga 03329347×

» Curso: Técnico em informática, 1º a 3º
sem. Área: manutenção em equipamentos/
informática. Horário: 9h a 12h; 13h a 16h.
Bolsa-auxílio: R$ 850. Benefício: auxílio-
transporte/dia. Requisito: não há. Local:
São Paulo/SP (bairro Santa Efigênia). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
03314970

» Curso: Ciências da computação, 1º a 5º
semestre. Área: help desk/informática. Ho-
rário: 10h a 16h. Bolsa-auxílio: R$ 1.698.
Benefícios: auxílio-transporte mensal; as-
sistência médica; lanche na empresa; refei-
tório no local. Requisitos: inglês e espanhol.
Local: São Paulo/SP (bairro Monções). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
03335934 

» Curso: Arquitetura e urbanismo, 6º a 7º
sem. Área: construção civil/saneamento.
Horário: 13h a 19h. Bolsa-auxílio: R$ 1.200.

Benefícios: auxílio-transporte mensal; res-
taurante no local; possibilidade de prorro-
gação e de efetivação. Requisitos: autocad;
outlook; excel; word. Local: São Paulo/SP
(bairro Alto de Pinheiros). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03324010

» Curso: Administração, 1º a 6º sem. Área:
administração/gestão. Horário: 8 a 14h. Bol-
sa-auxílio: R$ 700. Benefícios: auxílio-trans-
porte. Requisitos: word; excel. Local: São
Paulo/SP (bairro Vila Moinho Velho). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código
03328983

» Curso: Técnico em mecatrônica, 2º a 4º
sem. Área: produção/indústria técnica. Ho-
rário: 8h a 12h; 13h a 15h. Bolsa-auxílio: R$
800. Benefício: auxílio-transporte mensal.
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Água Funda). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03308864 ×

*Total em 1/9/2020,
podendo haver pequena
variação diária para mais

ou menos.
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