CIEE: número de oportunidades crescem no 1º bi de 2021,
mas ainda longe dos níveis pré-pandemia
De acordo com levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, o
número de oportunidades de estágio e aprendizagem cresceu 28,1% no 1º
bimestre de 2021, comparado ao 4º bi de 2020. No período, as vagas chegaram ao
patamar de 26 mil/mês, o maior desde o início da pandemia. Entretanto, o índice é
37,1% menor em comparação aos dois primeiros meses de 2020, quando o País
ainda não tinha sido impactado pela pandemia do novo coronavírus.
Nos dois primeiros meses de 2021, o Estágio registrou crescimento de 30,2% em
relação ao 4º bi de 2020. Apesar da recuperação, o índice é 41,8% inferior em
comparação ao mesmo período do ano passado. O programa de Aprendizagem
segue a mesma tendência. Em relação aos últimos meses de 2020, cresceu 21,9%,
e teve retração de 16,1% em comparação ao 1º bi de 2020.
Segundo Marcelo Gallo, superintendente Nacional de Operações do CIEE, a
retomada da abertura de oportunidades ainda é lenta, mas tem sido constante. “No
início deste ano, alcançamos os maiores patamares de vagas abertas, tanto de
estágio como de aprendizagem, mas ainda estamos longe dos níveis
pré-pandemia”, afirma.
CIEE 57 anos - Transformando vidas, construindo futuros
Desde sua fundação, há 57 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de
estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente
socioassistencial com a aprendizagem. Em paralelo, mantém uma série de ações
socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de
vínculos de populações prioritárias.
Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais:
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tik Tok e Linkedin. www.ciee.org.br

5 FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE
1 - É uma entidade beneficente de assistência social, de caráter filantrópico, sem
fins lucrativos e não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi,
Sesc, Senai) ou entidades de classe.
2-Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e
jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem.
3-É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação
socioprofissional a aprendizes.
4-É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos
programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados.
5-É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais e
empresários, todos voluntários.

