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A EXPO
CIEE 2020
TEM ATÉ
BOLSA PARA
MEDICINA

ENGENHARIAS:
PROFISSÃO GANHA
ESPAÇO NO FUTURO

ESTÁGIO DE QUALIDADE:
BOM PARA ESTUDANTES E EMPRESA
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A

lgumas das muitas novidades da
Expo CIEE 2020, que acontecerá
de 8 a 13 de novembro, pipocam
na página de abertura desta
edição e veja porque você não
pode deixar de participar. Numa outra
matéria, quatro proﬁssionais de destaque dão
dicas e informações sobre a carreira nas
engenharias, área que ganha relevância cada
vez maior na economia. Reforçando as ações
do CIEE para estimular a oferta de vagas aos
estudantes, o Prêmio CIEE Melhores
Programas de Estágio ainda ecoa e Jovem
CIEE dedica duas páginas para registrar
opiniões e avaliações de gestores e
estagiários sobre o valor da oportunidade de
capacitação prática concedida aos jovens. ×
Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, Editora Executiva
Errata: Na matéria Uma poesia rendeu um curso disputado, na pág. 9 da Jovem CIEE 48, foi citado erroneamente o cargo de Juliana Oliveira,
que é supervisora (e não instrutora, como consta). A redação pede desculpas pelo equívoco aos leitores e à Juliana.

Venha navegar conosco
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.

2X

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

Os textos
são otimizados
para leitura
horizontal e
vertical.

VOCÊ
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NÃO PERCA: VEM AÍ A PRIMEIRA

EXPO CIEE VIRTUAL
inco dias e 24 horas no ar, de 9 a 13
de novembro! Para manter a tradição,
que vem desde 1996, a saída foi optar
pelo formato virtual, nesse tempo de pandemia. Solução que permitirá ampliar o volume
de atrações, ganhar abrangência nacional e
atender a participação estimada em mais de
100 mil estudantes de todos os estados.
Quer saber o que o visitante vai encontrar
lá? Oferta de bolsas para os cursos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de

C

São Paulo; ateliê digital da Google; link para
cadastros de currículo e cursos do Bradesco;
testes vocacionais; vestibular online; demos
de aulas de cursinhos. Isso, além de palestras
e talks sobre orientação e formação proﬁssional, ao vivo e gravados. E muito mais.
» FIQUE ATENTO: as inscrições para
estudantes devem ser abertas na segunda
quinzena de outubro. Acompanhe as
novidades em portal.ciee.org.br.×

Qualidade do ensino médio
ganha pontos no Ideb 2019
oas notícias para o aluno do ensino
médio: a avaliação da qualidade desse
nível da escolaridade saltou de 3,8 para 4,2 em 2019, numa escala de 0 a 10. É o
maior crescimento da história no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb),
o principal indicador da qualidade do ensino
no país, incluindo avaliação das instituições
públicas e particulares. Mesmo que não tenha
atingido a meta de 5,0 ﬁxada para o biênio
2018-2019, é avanço para comemorar, principalmente porque esse é o ciclo mais problemático na escolarização básica.
Apesar do progresso, o ensino médio ainda registra resultados em patamares baixos e
está longe de atender ao aprendizado escolar
adequado a um país que precisa aumentar a
qualiﬁcação do seu capital humano para corresponder aos requisitos do atual mercado de
trabalho. Aqui vale lembrar que o retrato do
ensino médio ﬁca ainda mais preocupante,
quando se olha para as taxas de abandono da
escola, essa outra tragédia do ensino médio.

B

Fundamental 1
META
ATINGIDA

Fundamental 2
META NÃO
ATINGIDA

Ensino médio
META NÃO
ATINGIDA

Nota
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Nota
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Nota

META
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5,9

5,7

5,9

4,9

5,2

5,5

4,2

5,0

5,2

2019

2021

2019

Hoje, 4 em cada 10 jovens de 19 anos não
têm o ensino médio concluído. São aqueles
que, na maior parte dos casos, abandonam a
escola, pois precisam ajudar na renda familiar e não conseguem conciliar estudo e trabalho. É aqui que cresce a importância da
ação do CIEE, ao proporcionar a milhares de
estudantes estagiários e aprendizes a oportunidade de conquistar uma remuneração
mensal que lhes permite se manter na escola, com a vantagem adicional de adquirir experiência prática no mundo empresarial.×

2021

2019

2021

Fonte: Inep/MEC
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PROFISSÕES

FUTURO DA
CARREIRA EM
ENGENHARIAS
NA VISÃO DE
PROFISSIONAIS
DE SUCESSO

om a sua bagagem como estudante
ou formando em engenharia, numa
escala de zero a dez assinale quantas
chances você teria de ﬁcar frente a frente
com marcantes personalidades do setor, para discutir o futuro da proﬁssão. Para que
você jamais assinale zero nessa escala, o
CIEE criou o Ciclo Profissões, que a cada
edição aborda um segmento do ensino superior, e conta sempre com participação de
proﬁssionais de alta relevância. Direito, medicina e pedagogia antecederam ao O futuro
da profissão de engenheiro.
Como acessar oportunidades na carreira; quais os principais requisitos para o sucesso; que ramos poderão gerar maior demanda no futuro; como a mulher se situa no
contexto da evolução das chances nas carreiras da engenharia são algumas das questões debatidas durante o webinar transmitido ao vivo pela TV CIEE. Perdeu? Não precisa lamentar. A íntegra está disponível no
Canal Youtube da TV CIEE, com interpretação em Libras por Sergio Pietrowski. As
áreas abordadas anteriormente no ciclo
Proﬁssões estão igualmente disponíveis.
Para dar uma amostra da íntegra do conteúdo – é imperdível -, a seguir algumas pílulas extraídas do debate, que teve a participação de engenheiros de destaque em diferentes ramos da economia – engenharia
civil, de produção, ﬁnanceira, e consultoria
voltada à melhoria de gestão.

C

PERFIL IDEAL E MISSÃO
DO ENGENHEIRO
“Se eu tivesse que contratar um engenheiro, não
procuraria apenas o técnico que tenha feito uma boa
escola. Faria questão de que fosse pessoa proativa,
empreendedora, capaz de ter bom relacionamento
com colegas – signiﬁca que poderia exercer
liderança. Tem, também, de ter formação integral,
saber trabalhar em equipe e olhar o mundo não só
como engenheiro, mas como cidadão. Olhar para as
diferenças sociais que existem no Brasil. É
missão nossa diminuí-las.”
» Eduardo Ferreira Lafraia,
engenheiro civil, empresário na
construção civil, especializado em
gestão de negócios, presidente do
Instituto de Engenharia (IE)
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CRESCE O
ESPAÇO PARA
MULHERES

SABER E FAZER, AS
BASES DA INOVAÇÃO
“O que é a engenharia? Sinteticamente, é a
ciência e, principalmente, a vontade de
fazer. A inovação no mundo é movida por
engenheiros. Por que esses proﬁssionais
têm essa habilidade? O que os diferencia? O
que é mais importante neles? O que destaca
o engenheiro é a capacidade de
conceitualizar, esmiuçar um problema nas
suas componentes, estudar o
comportamento e, ﬁnalmente, otimizar o
conjunto.”
» Gustavo Pierini, engenheiro naval,
mecânico e de sistemas, fundador da Gradus
Consultoria de Gestão, integrante do
Massachusetts Institute of Tecnology (MIT).

“Uma pesquisa feita por empresa de
inovação tecnológica assusta. Mostra que
49% das mulheres já sofreram alguma
discriminação no trabalho; e 20% delas
renunciaram a algum cargo por conta de
discriminação ou assédio. Mas esse cenário
está mudando, e eu sou prova disso. Na
AcelorMitall temos um programa de inclusão
que vem criando condições para tratar
questões de equidade de gênero, como
mulheres em cargos de liderança, tanto que
hoje sou diretora de planta industrial,
algo inédito no setor siderúrgico,
majoritariamente masculino. Tenho
orgulho enorme em fazer parte
dessa empresa – a cada dia, mostra
que não é o gênero que promove,
e sim o talento e a meritocracia.”
» Tatiana Nolasco de Abreu,
engenheira de produção,
diretora de Negócios
Industriais na
ArcelorMittal Sul
Fluminense Aços
Longos Latam.

PAPEL SOCIAL
DO ENGENHEIRO
“A sociedade tem dores, como a questão
ﬂorestal e tantas mais. Não devemos
formar engenheiros para cuidar da saúde
ﬂorestal, mas sim para cuidar de todo o
processo de desmatamento, de uso do
solo, de desenvolvimento sustentável. A
agropecuária brasileira, de primeiro
mundo, é de precisão; por isso, tem que
ter por trás um bom gestor de softwares.
Hoje, o cliente é colocado como centro
do negócio, não mais como mero
consumidor, o que faz a engenharia de

dados ser muito demandada. Para
solucionar sejam quais forem as suas
dores, a sociedade brasileira precisa do
engenheiro. O engenhar é processo
extremamente rico. Continuo achando
que é uma das melhores proﬁssões, para o
presente e para o futuro.”
» João Rabello, engenheiro de produção
com mestrado na USP, vice-presidente da
Almart e conselheiro do Banco Triângulo
(Tribanco), ambos do Grupo Martins.
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FINANÇAS PESSOAIS

O CONSUMIDOR
E O E.COMMERCE
Código de Defesa do
Consumidor – um dos
mais adiantados do
mundo – completa 30 anos,
contando com uma série de
instrumentos legais que
protegem os brasileiros de
abusos. São válidos também
para o e.commerce, essa
modalidade que ganhou maior
impulso com a pandemia, mas
também pode propiciar uma
série de abusos. Por isso, é
importante conhecer os
direitos previstos em lei.

O

» ARREPENDIMENTO
O comprador tem prazo de até
7 dias para se arrepender de
compras pela internet, com
direito também ao reembolso
de despesas com fretes e
outros custos.

» DEU DEFEITO
A empresa tem até 30 dias
para providenciar a troca ou o
conserto do produto. Pode,
ainda, devolver o valor pago ou
negociar um abatimento com o
comprador.

» VENDA CASADA
A empresa não pode
condicionar a compra de um
produto à aquisição de outro.
Essa prática conﬁgura venda
casada e é proibida por lei.

» QUEM TEM RAZÃO
Se houver dúvida quando o
comprador aponta um
problema, a empresa é que
deve provar que ele está
errado.

» ATRASO NA ENTREGA
O comprador não recebeu o
produto no prazo ﬁxado?
Nesse caso, pode pedir o
dinheiro de volta, escolher
outro produto ou ir à Justiça
para exigir o cumprimento do
combinado.

» GARANTIA GARANTIDA
Mesmo que a empresa
não ofereça, todas as
compras têm garantia
assegurada por lei:
30 dias para produtos
perecíveis e 90 dias para
bens duráveis. ×
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DICAS DE PORTUGUÊS

PARA EVITAR ERROS
COMUNS NAS PROVAS DO
VESTIBULAR E DO ENEM
as provas do
vestibular e do
Enem, é bom
buscar a máxima
correção ao elaborar a
redação. Mas alguns
erros são os mais
comuns e, por isso,
exigem atenção
redobrada. Entre eles,
estão incluídos erros de
regência, concordância
e outros.

N

» EMPRESTAR
Vou emprestar o livro do Miguel. Nunca use
essa forma: emprestar signiﬁca ceder, e não
tomar por empréstimo. O correto: Vou
pegar emprestado o livro do Miguel. // Já o
Miguel vai dizer: Não vou emprestar (ceder)
meu livro, porque preciso dele para estudar.
» FAZER
Fazem cinco anos. Quando exprime tempo,
o verbo fazer é impessoal, portanto não
varia. Conﬁra: Faz dez anos que minha
família mudou para este bairro. // Em 2018,
fez dois séculos que teve início a I Grande
Guerra. // Fazia dez anos da morte do autor,
quando a editora lançou seu último
romance.
» HAVER
Houveram muitos alunos reprovados.
Quando tem o sentido de existir, o verbo
haver é invariável. Assim, o correto é: Houve
muitos alunos reprovados. Mesmo caso:
Havia muitas pessoas na primeira live da
escola. // Deverá haver muitos colegas nas
aulas de recuperação.

DUAS DICAS
PARA DOMINAR
O IDIOMA
Leia, leia, leia.
Escreva, escreva,
escreva (e peça
para alguém
corrigir).

» IMPLICAR
Faltar à prova implicará na reprovação do
aluno. Errado. O verbo implicar pede objeto
direto: Faltar à prova implicará a reprovação
do aluno. // Desistir da corrida implicará a
desclassificação na competição do triatlo. //
A efetivação do estagiário implicará novas
responsabilidades.
» NAMORAR
A Isabel fez de tudo para namorar com o
Gustavo. Não ia dar certo, porque ninguém
namora com. O certo é namorar o ou a: A
Isabel fez de tudo para namorar o Gustavo.
» PREFERIR
Preferi engenharia do que física ao escolher
o curso. Assim, vai perder ponto no
português. Sempre se prefere uma coisa a
outra. No exemplo: Preferi engenharia à
física na escolha do curso. // O soldado
preferiu lutar a se render. // Fernanda vai
preferir uma comédia a um filme de ação.

» Aqui tem CIEE
Série de entrevistas pelo
país mostra a atuação
nacional do CIEE, adaptada
à realidade de cada cidade
e/ou estado
» CIEE Explica
Série de posts rápidos com
dicas para estudantes e
aprendizes
» CIEE Update
Vídeos rápidos com
sugestões de atrações
artísticas e culturais
» CIEE Filantropia
Depoimentos e entrevistas
retratando as ações dos
Centros de Cidadania do
CIEE
» Eventos
Análise e debates sobre
temas variados em
webinars, palestras,
seminários e outros
encontros promovidos
pelo CIEE

+

E MUITO MAIS.
CONFIRA EM

PORTAL.CIEE.ORG.BR/
TV-CIEE/
CIEE Empresas 7

+
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RECONHECIMENTO

ECOS DO PRÊMIO PARA OS

MELHORES
ESTÁGIOS 2020
Enquanto o CIEE prepara o lançamento da edição 2021 da
premiação, a JOVEM CIEE relembra depoimentos de gestores,
estagiários e ex-estagiários para mostrar como é importante a
participação dos jovens na pesquisa que vai destacar as
empresas com programas de excelência.

ESTAGIÁRIOS: ATUAIS E EX
“Tem uma frase do engenheiro aeronáutico
Ozires Silva, fundador e ex-presidente da
Embraer, que diz: ‘A história da Embraer
é a vitória da educação’. A gente precisa
desse reconhecimento dentro do nosso
país, pois é uma empresa que começou
do zero, com tecnologia e conhecimento
intelectual totalmente brasileiros e criou um
produto tão complexo e importante no
mercado: a Embraer é uma das maiores
fabricantes de jatos comerciais do mundo. O
prêmio ao programa de estágio é um desses
reconhecimentos que a companhia precisa; e
mostrar isso para quem está entrando no
mercado de trabalho e terá oportunidade de
estágio dentro de uma empresa que está
fazendo girar a economia é muito
importante. A gente precisa de educação
melhor, de disseminação de inovação, de
ciência para mudar nosso país. A Embraer é
resultado disso.”
» Maely Stag, engenheira de controle e
automação e ex-estagiária na Embraer,
efetivada no final de 2019.

“Adquiri muitos conhecimentos no estágio
com o meu gestor, além da parte técnica,
por exemplo, como me comportar no
mercado de trabalho, como me relacionar
com colegas e demais proﬁssionais, a

importância de guardar sigilo sobre
informações da empresa e dos
clientes”, relata Francisco Daniel S.
Candido, estagiário da célula de
negócios do Banco do Nordeste.
Estudante de administração na
Universidade Federal do Ceará, ele
tem feito cursos para incrementar o
currículo, incentivado pelo chefe. Ao ﬁnal
do seu período de estágio, fará um
intercâmbio para um trabalho voluntário de
empreendedorismo social numa ONG na
Argentina. Na volta, pretende concorrer a
vagas de emprego em grandes empresas.

“O estágio é uma oportunidade única
de interação entre gerações, pois
propicia iniciativas e ideias
inovadoras. Esse prêmio é um
exemplo disso: todos os anos
recebemos projetos brilhantes,
que favorecem ações inovadoras
em políticas públicas na prefeitura.
Muitos desses jovens seguem a carreira
pública, pois aqui entendem como funciona a
admi6nistração e seus desaﬁos. Querem
contribuir para tornar a cidade onde
moram num lugar cada vez melhor.”
» Malde Vilas Bôas, secretária municipal de
gestão da Prefeitura de São Paulo.
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Além disso, pertencem
a uma organização onde
“o objetivo é reter talentos
e, caso não seja possível,
proporcionar ao estudante
alta chance de
empregabilidade, a partir de
todo conteúdo que a Embraer oferece a
eles”, afirma o engenheiro Alexandre
Oliveira de Mattos, gerente de mudança
de projetos e responsável pela
implantação do programa em 2018, que
foi convidado por várias universidades
para realizar lives no Youtube –
preenchendo uma das motivações do
prêmio, que é difundir as boas práticas
de estágio.

oferta
Veja a grande
úteis nos
de conteúdos
TV CIEE
webinários da

Estratégias e reflexões
sucesso
para buscar o
na fase pós-pandemia

EMPRESAS

em posicionada entre
as empresas de sonho
para estágio, a Embraer
recebeu em janeiro deste ano
29 mil inscrições para
disputa de 320 vagas
distribuídas entre suas
unidades no Brasil. Uma das grandes
finalistas da edição 2020 do Prêmio CIEE
Melhores Programas de Estágio, ostenta
razões para tal poder de atração entre os
jovens estudantes. Lá, estagiário não é visto
como mão de obra barata; supera desafios
e tem aceitas propostas de melhorias na
empresa; conta com o apoio das lideranças;
e é triado por inteligência artificial de
acordo com o perfil adequado à empresa.

A hora de reinventar
métodos e processos
do ensino no Brasil

REVISTA DO
EDIÇÃO Nº 10

- ANO II MAIO/

JUNHO/ JULHO

2020

IO CIEEIO
PRÊM
11º
RAMAS DE ESTÁG
MELHORES PROG

Saiba mais sobre o
11º Prêmio CIEE
Melhores Programas de
Estágio acessando a
Revista do CIEE |
Empresas nº 10
no site www.ciee.org.br

EDUCAÇÃO
“Para o Citibank, investir em programa de
estágio é fundamental, tanto pelo
compromisso que tem com a formação de
proﬁssionais, como pelo impacto positivo
que isso traz para a sua reputação e a
capacidade de atrair e reter
talentos. Também nos
oferece a possibilidade de
preparar proﬁssionais com
o perﬁl adequado às
nossas necessidades
presentes e futuras,
gerando progresso às novas
gerações e novas perspectivas
nas frentes de gestão de talentos.”
» Luciana Holland, responsável pelo
RH do Citibank Brasil.

“Entendemos que o estágio é bem
mais que um aprendizado técnico, de
repasse de conhecimentos para algumas
atividades, mas principalmente se
destaca pela oportunidade de inserção
desses jovens na cultura do Banco do
Nordeste, na aquisição de valores e
construção de postura que eles levarão
para onde forem.”
» Marcos Marinelli, superintendente de
desenvolvimento humano do Banco do
Nordeste.

“Quero destacar a grande contribuição que,
particularmente as estagiárias, deram e
continuam oferecendo para a qualidade de
ensino remoto do Instituto São José, durante a
pandemia da covid-19. Em todas as nossas
classes – da educação infantil ao ensino
fundamental I –, a presença de uma estagiária,
acompanhando as crianças, assessorando a
professora regente nas diferentes situações,
compartilhando, com ela, decisões a serem
tomadas para o melhor desenvolvimento
integral da criança, faz uma grande diferença
no campo da aprendizagem e da formação,
tanto para a criança como para a estagiária.”

“O que fez com que nossos estagiários
nos dessem a honra desta colocação
no prêmio – pois foram eles que nos
julgaram – foi uma soma do senso de
pertencimento com o reconhecimento
das contribuições deles para os resultados
e para o crescente dinamismo e
protagonismo da ANP.”
» Gualter Lemos, superintendente de gestão
de pessoas e do conhecimento na Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis.

» Ir. Lucia Maistro,
diretora da
Associação
Educacional Irmãs
Salesianas de São
Paulo (Instituto
São José).
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Vagas CIEE para estágio
» Curso: Propaganda e marketing, comunicação social, administração, 5º a 7º sem.
Área: comercial. Horário: 6h/dia, a combinar.
Bolsa-auxílio: R$ 1.400. Benefício: auxíliotransporte/dia; assistência médica e odontológica; vale-alimentação. Requisito: excel.
Local: São Paulo/SP (bairro Centro). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código 03348441
» Curso: Engenharia elétrica, 3º a 6º semestre.
Área: informática/elétrica. Horário: 8h/14h.
Bolsa-auxílio: R$ 1.500. Benefícios: auxíliotransporte mensal; assistência médica e
odontológica; vale-alimentação. Requisitos:
18-27 anos, inglês avançado, linguagem C,
C++ e scripts com Linux. Local: São Paulo/SP
(bairro Brooklin). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03281551
» Curso: Administração, 2º a 6º sem. Área:
comercial. Horário: 9h/12h; 13h-16h. Bolsa-

auxílio: R$ 1.500. Benefícios: auxílio-transporte mensal; auxílio-alimentação. Requisitos:
espanhol e inglês. Local: São Paulo/SP (bairro
Brooklin). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03344095
» Curso: Gastronomia, 1º a 3º sem. Área:
gastronomia. Horário: 17h a 22 h. Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefícios: auxílio-transporte
mensal. Requisitos: não há. Local: São
Paulo/SP (bairro Vila Clementino). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03332248
» Curso: Gestão de recursos humanos, 1º a
3º sem. Área: recursos humanos. Horário:
13h a 19h. Bolsa-auxílio: R$ 850. Benefício:
auxílio-transporte mensal. Requisito: excel
e word. Local: São Paulo/SP (bairro Vila
Santa Teresa – Zona Leste). Contato: (11)
3003-2433, informar o código 03338129×

ESTÁGIO PARA PCDs
» Empresa em São Paulo/SP (bairro Paraíso)
oferece vaga de estágio para pessoas com
deﬁciência, cursando ensino superior em
administração, psicologia, pedagogia ou
gestão RH. Área: de acordo com o curso.
Horário: 10h30 a 17h30, segunda a sextafeira. 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/SP (bairro Chácara
Santo Antônio) oferece vaga de estágio
para pessoas com deﬁciência, cursando ensino superior em farmácia, química e medicina veterinária. Área: de acordo com o
curso. Horário: 9h a 18h, segunda a sextafeira. Bolsa-auxílio: R$ 2.300. Benefícios:
vale-transporte,vale-refeição; estacionamento. Enviar CV e laudo para:
inclui@ciee.ong.br informando no Assunto:
Vaga 03348519
» Empresa em São Paulo/SP (bairro Paraíso)
oferece vaga de estágio para pessoas 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$ 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 pessoas com deﬁciência,
cursando 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 pessoas com deﬁciência,
cursando ensino superior em publicidade
ou design. Área: de acordo com o curso.
Horário: 10h30 a 17h30, segunda a sextafeira. 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 03329347×

5.691*
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
*Total em 22/9/2020,
podendo haver pequena
variação diária para mais
ou menos.
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Vagas CIEE para aprendiz
» Curso: Ensino médio concluído. Área:
arco administrativo. Horário: 8h30 a 14h30.
Salário: R$ 1.045. Benefício: vale-transporte; vale-refeição. Requisito: 18 a 22
anos. Local: São Paulo/SP (bairro Cidade
Monções). Contato: (11) 3003-2433, informar o código 03341717
» Curso: Ensino médio. Área: arco administrativo. Horário: 8h a 14h. Salário: R$
855. Benefícios: vale-transporte; vale refeição. Requisito: 15 a 16 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Cerqueira Cesar). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03304890
» Curso: Ensino médio. Área: produção.
Horário: 8h às 14h. Salário: R$ 1.045. Benefícios: vale-transporte; assistência médica
e odontológica; cesta básica; restaurante

no local. Requisito: 18 a 22 anos; sexo masculino. Local: São Paulo/SP (bairro Cerqueira
Cesar). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03332340
» Curso: Ensino médio. Área: produção.
Horário: 7h45 a 13h45. Salário: R$ 1.045.
Benefícios: vale-transporte; assistência médica e odontológica. Requisito: 18-22 anos.
Local: São Paulo/SP (bairro Belenzinho).
Contato: (11) 3003-2433, informar o código
03346532
» Curso: Ensino médio. Área: arco administrativo. Horário: 8h a 14h. Salário: R$
807. Benefícios: vale-transporte; vale-alimentação; assistência médica e odontológica. Requisito: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Vila Almeida). Contato: (11) 30032433, informar o código 03340107×

VAGAS PARA PCDs
» Empresa São Paulo/SP (região Zona Leste)
oferece vaga de aprendiz para pessoas com
deﬁciência, ensino médio cursando ou concluído. Área: administrativa. Horário: 8h a
14h, segunda a sexta-feira. Salário: R$ 712.

IMPORTANTE

Benefícios: vale-transporte; vale-alimentação, seguro de vida. Enviar CV e laudo
para: inclui@ciee.ong.br informando no
Assunto: Vaga 03302041×

1.832*
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

TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS.
*Total em22/9/2020, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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