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C
om a oferta de vagas em
recuperação, o CIEE
oferece aos estudantes
uma nova oportunidade
para ingressar no mundo

do trabalho. Destinada a estudantes do
ensino médio – segmento dos mais
impactados pela crise do novo
coronavírus–, o programa Jovem
Talento CIEE já apresenta bons
resultados, beneficiando jovens de
dezenas de cidades em vários estados
com a chance de iniciar a capacitação
profissional, contando com a
remuneração da bolsa-auxílio.
Conheça nesta edição da JOVEM CIEE
os detalhes deste programa. E, se for
elegível, tente sua vaga. 

Destaque também para a matéria
sobre o terceiro aniversário do Inclui
CIEE. Ali, confira como evoluiu a
contribuição do CIEE, em conjunto
com empresas parceiras, para ampliar
a inclusão socioprofissional de pessoas
vítimas de discriminação. Tudo
ilustrado por depoimentos de gestores
e jovens que participam do programa.

Aproveite, ainda, a leitura para
conhecer o que aconteceu com o
Enem 2020, essa importante avaliação
para o futuro acadêmico do estudante
do ensino médio, realizada sob o
impacto da crise da covid 19. Para
quem perdeu essa edição do exame,
fica a dica: aproveite os cursos online
gratuitos ofertados pelo CIEE, muito
dos quais podem ajudar na preparação
para o Enem 2021.    

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.
Jacyra Octaviano, editora executiva
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P OPORTUNIDADES

Perdeu a maratona de vagas? 
não desista: todo dia tem mais ofertas 

A1ª Maratona de Vagas do CIEE foi um
sucesso além das expectativas de
muita gente que estava pessimista

com a reação das empresas à pandemia: de
22 a 26 de fevereiro, 7.197 candidatos foram
contratados para oportunidades de estágio
e de aprendizagem, selecionados entre os
39,6 mil jovens encaminhados para entre-
vistas. Você tentou e não deu match? Ou
deixou passar a chance de conquistar uma
oportunidade de entrar no mundo do tra-
balho? Não desanime, seja proativo e tome
uma atitude urgente. Veja os motivos na ex-
plicação a seguir.

A maratona começou com 12,7 mil va-
gas em oferta. Terminou com 12,6 mil vagas
disponíveis. Você deve ter notado que os nú-
meros não batem e que deve ter ocorrido al-
gum erro da JOVEM CIEE. Nada disso. Os da-
dos estão corretos e confirmam a ágil dinâ-
mica da entrada diária de vagas no Portal
CIEE. Por exemplo, durante a maratona, ape-
nas a Prefeitura da Cidade de São Paulo abriu
2,7 mil vagas para processo seletivo destina-
do a estudantes de pedagogia.

Em resumo, a maratona acabou, mas as
vagas continuam. Daí a importância das
consultas constantes ao site do CIEE. Tam-
bém não esqueça de atualizar o seu perfil,
pois o sistema casa automaticamente os re-
quisitos da busca pelo estudante e da oferta
da vaga pela empresa. Assim, se você não
registrar a mudança de contato ou a subida
de um nível no curso de matérias regulares
ou extracurriculares, pode perder uma óti-
ma oportunidade.

Quer aumentar ainda mais suas chances
de contratação? Quem tem pouca ou ne-
nhuma experiência prática pode e deve ter
consciência de que o mundo do trabalho
exige e valoriza conhecimentos em uma sé-
rie de conhecimentos. Quer exemplos? Co-
nhecimentos em word, excel, powerpoint
são praticamente indispensáveis, assim co-
mo boa redação, noções básicas de matemá-
tica, posturas profissionais. Saber meia-boca
não vale. Se for o seu caso, aproveite os ex-
celentes os cursos do CIEE Saber Virtual – to-
dos gratuitos, à distância e com mentoria —
com essas e muitas outras temáticas. ●

Jovem Talento, estágio especial
para estudantes do ensino médio

Capacitação à distância e oportunida-
de no mundo do trabalho para alu-
nos do ensino médio e técnico. Esse

é o conceito do programa Jovem Talento
CIEE, iniciativa que representa a mais opor-
tunidades para os jovens – faixa etária mais
afetada pelo desemprego. 

Válido para os estados das regiões Nor-
te, Nordeste (exceto Pernambuco), Centro-
Oeste e São Paulo, contando com a parceria
de empresas interessadas em ofertar vagas
de estágio, o programa objetiva beneficiar
mais de 500 mil jovens elegíveis para as va-
gas, com perfil cadastrado no banco de ta-
lentos do CIEE. 

Selecionado e contratado pela empresa,
o estagiário cumprirá jornada de seis
horas/dia, sendo uma delas reservada para
a capacitação EAD na própria empresa. For-
matados e ministrados pela equipe especia-
lizada do CIEE, os cursos online visam desen-
volver habilidades técnicas, comportamen-
tais e valores humanos. 

Com carga horária de 480 horas e dividi-
dos em quatro áreas – administração, comér-
cio e varejo, contabilidade e finanças, e tec-
nologia – têm uma vantagem: podem ser
personalizados de acordo com a necessida-
de das organizações parceiras. Todos contam
e visam desenvolver habilidades técnicas,
comportamentais e valores humanos. 

A evolução de cada estagiário é acom-
panhada por um gestor na empresa e con-
tará com um tutor do CIEE disponível para
esclarecer dúvidas. Por sua vez, o estagiá-
rio também terá a possibilidade de avaliar
o conteúdo dos cursos e de sua experiência
no estágio. ●
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P PONTO DE PARTIDA 

Desafio para a estagiária do Magalu:
desenhar o programa de aprendizagem

Quando Susana Machado, então es-
tudante de relações internacionais
da Unesp em Franca/SP, estagiava

no Magazine Luiza em Franca/SP, foi sur-
preendida por um desafio da empresária
Luiza Trajano, hoje uma das grandes lide-
ranças do país: trabalhar para engrandecer
o programa de formação de novos talentos
da empresa: fazer pesquisas, em campo e
digital, propor e desenvolver um projeto
para o programa Jovem Aprendiz do Ma-
galu. “Dona Luiza queria que o programa
chegasse a ser o melhor do Brasil.”

Hoje coordenadora de relações estu-
dantis da Ashinaga Brasil – organização
internacional com sede no Japão e dedi-
cada a oferecer suporte a estudantes ór-
fãos –, Susana conta que visitou centros
de distribuição, lojas, escritórios da rede
Magalu para realizar entrevistas, ganhar
experiência prática de trabalho e de cons-
trução de networking, “habilidade essen-
cial nos dias de hoje”, além de adquirir
uma série de hard skills. Com a parceria do
CIEE desde o início do projeto, o Magalu
criou o Jovem do Brasil. “Dona Luiza não
mediu esforços para ampliar a oferta de
oportunidades e abrir quatro mil vagas,
com o CIEE comprometido em viabilizar a
contratação dos jovens durante a pande-
mia, tornando-se forte parceiro no movi-
mento de gerar empregabilidade”. 

Defensora do estágio e da aprendiza-

gem – “para que o país se desenvolva nos
aspectos econômicos, sociais e políticos,
precisamos dar melhor formação aos nossos
jovens, que serão os líderes de amanhã” –,
ela acredita que o Brasil, apesar de seus mui-
tos problemas – tem cenário de possibilida-
des por conta da grande geração jovem, dos
diversos estímulos digitais e acessos ao co-
nhecimento e iniciativas para a redução das
desigualdades, grande entrave para a sus-
tentabilidade do desenvolvimento. 

O que fazer? “Temos que cobrar dos nos-
sos governantes as políticas públicas de
qualidade, que realmente estimulem a edu-
cação, as oportunidades de trabalho e, pelo
lado dos jovens, também é preciso buscar
essas oportunidades", diz Suzana. ●

“Para que o país se
desenvolva nos aspectos

econômicos, sociais e
políticos, precisamos dar

melhor formação aos
nossos jovens, que serão os

líderes de amanhã”
» Susana Machado,

coordenadora de relações
estudantis da Ashinaga Brasil

» Luiza Trajano, fundadora do Magalu
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P DIVERSIDADE

Avalorização da diversidade -- seja
com trabalho voluntário ou partici-
pação em ONGs e, principalmente,

com projetos que repercutem na sociedade
-- contribui para a derrubada de precon-
ceitos e para a conscientização de que a
inclusão de “diferentes” enriquece a socie-
dade, as comunidades, os grupos sociais e
as equipes corporativas. Ainda que enga-
jados, no seu cotidiano muitas vezes os jo-
vens – e também os adultos – usam ex-
pressões corriqueiras sem atentar que
traduzem e induzem a preconceitos e a fa-
tos dolorosos que gostaríamos de apagar
do passado dos povos, como a escravidão.
Dois exemplos citados por profissionais que
trabalham com inclusão, selecionados en-
tre as centenas do mesmo tipo e que nas-
ceram desse comportamento negativo,

mostram bem como as palavras podem hu-
milhar, ferir e discriminar pessoas:

» Fazer nas coxas: na época da escravidão,
os negros eram obrigados a lançar o barro
na coxa para moldar telha, que depois era
retirada e levada para cozimento. Assim,
diferentes coxas originavam diferentes te-
lhas, e os telhados resultavam falhos e ir-
regulares (obviamente, a culpa não era dos
negros). Patrícia Antônia, analista de RH da
IFF Essências e Fragrâncias.

» Dar uma de João-sem-braço: a expressão
rotula quem foge de responsabilidades
oferecendo desculpas que não se justifi-
cam. Muitas pessoas sem braços e sem
pernas trazem medalhas de competições
internacionais. Eu tenho dois braços e duas

pernas, e nunca conquistei medalha al-
guma. Teresa Macedo, gerente de RH no Co-
mitê Paralímpico Brasileiro.

As palavras e expressões pejorativas, en-
tretanto, são apenas parte da questão da di-
versidade, que também envolve oportunida-
des de educação, saúde e trabalho, entre
outras. Para erradicar o estigma de exclusão,
são necessárias ações afirmativas, tanto vindas
do governo quanto da sociedade civil. Nesse
sentido, o CIEE há quase duas décadas dá sua
contribuição, adotando práticas inclusivas in-
ternamente e também estimulando a contra-
tação dos diferentes perfis de pessoas pelas
empresas parceiras. Há três anos, essa prática
foi consolidada com o programa Inclui CIEE,
voltado à inserção socioprofissional de ado-
lescentes, jovens e adultos de todos os grupos. 

VOCÊ SABE O QUE ESTÁ FALANDO?

Para comemorar o
aniversário, o CIEE convi-
dou Karen Bueno, analis-
ta de RH da Associação
Paulista para o Desen-
volvimento da Medicina
(SPDM); Mariana Nascimento, estagiária
na SAP Brasil; Patrícia Antônia, analista de
RH da IFF Essências e Fragrâncias; e Teresa
Macedo, gerente de RH no Comitê Para-
límpico Brasileiro, para debater o tema no
webinário 3º Aniversário do Inclui CIEE –
Histórias reais da diversidade e inclusão (
gravação disponível no Canal do CIEE no

Yotube, com tradução
em libras e, para os ce-
gos, audiodescrição das
painelistas)

Ao assistir, você sa-
berá como a IFF, o Comi-

tê Paralímpico, a SPDM e a SAP Brasil, or-
ganizações parceiras do CIEE, cuidam dos
seus programas de diversidade e inclusão.
Importantíssimo: as quatro painelistas
convidaram os jovens a acessar os sites de
suas empresas para conhecer as respecti-
vas políticas de inclusão e, caso tenham
interesse, se candidatarem às vagas.

Histórias de vida na festa 
de três anos do Inclui CIEE

Karin Bueno, analista de RH da
SPDM: “Trabalhar na área de diversi-
dade tem se mostrado possibilidade

de disseminar e resgatar a responsa-
bilidade social. Você ressignifica o

ambiente e inova, porque mostra no-
vas possibilidades por meio das dife-

renças, o que é essencial.”
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Mas foi só uma piada.
O humor racista permite que estereóti-
pos negativos sobre as minorias raciais

circulem incessantemente, o que contri-
bui para que estigmas afetem todos os

aspectos da vida dos indivíduos. 
(Adilson Moreira, especialista em direito antidis-

criminatório / livro Racismo recreativo)

Mas eu não tive a intenção 
de machucar ninguém. O racismo para

acontecer não precisa de intenção, ele es-
tá no inconsciente. O racismo pode pare-
cer uma manifestação normal, algo que
não é um fenômeno patológico ou que
expressa algum tipo de anormalidade.

(Silvio Almeida, professor e advogado / livro Ra-
cismo estrutural) 

Me falaram que fui racista. 
E agora? O importante é reconhecer o

erro, ouvir com empatia a pessoa ofendi-
da, sem procurar justificar suas ações, e
se desculpar. Depois é atentar para não

cometer o mesmo erro. 

Frases e posturas com conteúdo racista

Racismo: uma forma sistemática de
discriminação que tem a raça como fun-
damento, e que se manifesta por meio

de práticas conscientes ou inconscientes
que culminam em desvantagens ou pri-

vilégios para indivíduos.

Preconceito racional: juízo baseado
em estereótipos acerca de indivíduos

que pertençam a determinado grupo ra-
cializado, e que pode ou não resultar em

práticas discriminatórias.

Discriminação racial: atribuição de
tratamento diferenciado a grupos racial-

mente diferenciados.

Pequeno glossário sobre racismo, 
mas válido para outros tipos de exclusão

Patrícia Antônia, analista de RH na IFF
Essências e Fragrâncias: “Nosso CEO
acredita no propósito da diversidade.

Quando você tem liderança que acredita,
o caminho fica mais fácil. Quem não tem,
deve buscar dados, mostrar por que a di-

versidade aumenta a produtividade, a
criatividade. Oferecer informações que
mostrem o quanto de benefícios a em-
presa poderá colher por diversificar o

seu quadro.”

Teresa Macedo, gerente de RH no Comi-
tê Paralímpico Brasileiro: “Procuramos

desenvolver todos os nossos colabora-
dores, mas temos atenção especial para

com as pessoas com deficiência, para
aqueles que têm demanda maior. Inves-
timos em capacitação e bolsas de estu-

do para todos e no que for necessário
para aumentar as competências do co-

laborador no trabalho.”

Mariana Nascimento, estagiária na SAP
Brasil, deficiente visual: “Eu não era fluente
em inglês e mesmo assim, encorajada pelo
CIEE, prestei concurso em multinacional,
passei e, depois, na empresa fiz imersão

em inglês. Quanto menos você achar que
aquela vaga não é para você, tenta, estuda,
vai atrás. O CIEE me ajudou bastante, des-

de o momento quando eu prestei o pro-
cesso seletivo até ser admitida. Pode aju-

dar você também.”  ●

Fonte: Racismo estrutural, livro de Silvio
Almeida, professor e advogado   



QUATRO FRASES
INSPIRADORAS

Poucas profissões necessitam tanto
da boa comunicação quanto a do
advogado. Estimulado pela elo-

quência dos grandes criminalistas e pelos
embates de defensores e acusadores re-
tratados em centenas de filmes e séries,
o imaginário popular vê os advogados
como excepcionais comunicadores. 

Entretanto não é bem assim. Nor-
malmente, a maioria dos estudantes de
direito sai da faculdade sem nenhuma
orientação para falar bem em público e
aqueles que se expressam sem habili-
dades oratórias quase sempre são vistos
como profissionais não muito qualifica-
dos. Como a concorrência é grande, es-
ses já chegam ao mercado de trabalho
em desvantagem. 

O tamanho do desafio para atingir
o sucesso na carreira? Existem no Brasil
mais de 1,5 milhão de advogados, 1,7
mil faculdades de direito e, estima-se,
entre 1,5 milhão e 3 milhões de bacha-
réis, graduados que não passaram pelo
exame da OAB (portanto, não estão ha-
bilitados a atuar como advogados) – o
que dá uma proporção de um advo-
gado para cada 150 a 200 brasileiros.
Esse é um dos motivos pelos quais a
maioria – inclusive os habilitados –, após
ter o diploma na mão, pro-
cura outras áreas de
atuação. 

É fato comprovado que, como em
todas as carreiras muito concorridas,
aquele que se dedicar ao aprendizado
contínuo, for estudioso, aplicado, com-
petente, determinado e tiver domínio
das atividades que abraçou jamais irá
fracassar na sua profissão. Encontrará,
sim, dificuldades e muitos desafios, mas
se estiver preparado, irá se destacar e
se realizar na profissão escolhida.

Se você for estudante, não se con-
tente apenas em aprender as matérias
obrigatórias exigidas pela escola. Vá
além, faça cursos complementares, par-
ticipe de palestras e workshops, seja
autodidata, pesquise o tempo todo, co-
nheça a história e a trajetória dos gran-
des profissionais e tente seguir os pas-
sos deles. 

Com isso, deverá estar preparado
para superar os obstáculos. De vez em
quando, perderá causas ou clientes
para concorrentes que estão abaixo da
sua competência. Escreverá textos de
boa qualidade, mas não encontrará
destaque para eles. Talvez escreva um
livro, mas também terá dificuldade
para publicá-lo. Mas não encare esses
momentos como uma derrota, ensi-
nam especialistas. Ao contrário, veja

nessas situações uma oportuni-
dade de crescimento

e superação.●
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P CARREIRA

COMUNICAÇÃO DEFICIENTE,
DESVANTAGEM PROFISSIONAL

 Se você for competente,
jamais temerá a
concorrência

 Use as noites,
madrugadas e/ou os finais
de semana para aprender
e se aperfeiçoar

 Muitos estarão
consumindo o tempo na
frente da televisão ou
outras atividades de lazer 

 Haverá aqueles,
entretanto, que se 
estarão dedicando ao
aprimoramento. 
Seja um deles.

» Texto baseado em artigo de
Reinaldo Polito, mestre em
ciências da comunicação e autor
de livros sobre a arte e a técnica
da oratória para profissionais
liberais, executivos e estudantes.
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Vagas CIEE para estágio

*Total em 12/04/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

» Organização sem fins lucrativos oferece
vaga de estágio para pessoas com
deficiência. Curso: ensino superior em
administração, gestão em RH,
engenharia de produção, contabilidade
ou marketing. Área: de acordo com o
curso. Horário: a combinar. Bolsa-
auxílio: R$ 1.715. Benefícios:
auxílio-transporte (R$ 192); vale-
refeição (R$ 594); assistência médica.
Inscrições: https://portal.ciee.org.br/
processos-seletivos-especiais/inclui-
ciee-continuo/

» Empresa do segmento de saúde e
nutrição animal oferece vagas de
estágio para universitários negros e
estágio para pessoas com deficiência.
Curso: ensino superior em
administração de empresas,
contabilidade, economia, engenharia
química, engenharia de produção,

engenharia, farmácia, química,
jornalismo, marketing, matemática,
medicina veterinária, relações
internacionais ou relações públicas.
Área: de acordo com o curso. Horário:
a combinar. Bolsa-auxílio: R$ 2.300.
Benefícios: auxílio-transporte; vale-
refeição; assistência médica. Contato:
www.ciee.org.br/portal

» A prefeitura de São Paulo abre vagas de
estágio para LGBTIA+. Curso: ensino
superior em história, sociologia,
comunicação social, ciências sociais,
eventos e administração de empresas.
Horário: 13h a 17h, segunda a sexta-
feira. Bolsa-auxílio: R$ 690. Benefício:
auxílio-transporte (R$ 192,30). Local:
São Paulo/SP (bairro Centro, próximo ao
Metrô São Bento). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 3466825

» Empresa de aromas em Barueri oferece
vagas de estágio para pessoas com
deficiência e diversidade. Curso: ensino
superior em estatística, matemática,
economia, engenharia de produção,
administração, marketing e
psicologia. Bolsa-auxílio: R$ 1.950.
Benefícios: vale-transporte; assistência
médica e odontológica; seguro devida.
Inscrições: https://portal.ciee.org.br/
processos-seletivos-especiais/inclui-
ciee-continuo/

» Empresa do segmento hospitalar
oferece vaga de jovem aprendiz para
pessoa com deficiência. Horário:
4h/dia, segunda a sexta-feira. Salário:
R$ 500. Benefícios: vale-transporte;
vale-alimentação. Local: São Paulo/SP
(bairro Tucuruvi). Contato:
http://www.ciee.org.br/portal/estudant
es/pe/elanco/Login.asp ●

» Curso: Ciências da computação,
sistemas de informação e correlatos, 1º
a 3º sem. Área: comercial. Horários:
10h30-13h; 13h30-17h. Bolsa-auxílio:
R$ 1.200. Benefício: auxílio-transporte.
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Cidade Monções). Contato: (11)
3003-2433, informar o código
03499515

» Curso: Ciências econômicas, 1º a 3º
sem. Área: financeira. Horário: 12h30 a
18h30. Bolsa-auxílio: R$ 900.
Benefício: auxílio-transporte.
Requisito: pacote Office. Local: São

Paulo/SP (bairro República). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03447766

» Curso: Administração, 2º a 4º sem.
Área: Administrativa. Horário: 9h a
15h. Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefício:
auxílio-transporte. Requisito: não há.
Local: São Paulo/SP (bairro Centro).
Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 03455191

» Curso: Publicidade, propaganda e
marketing, 1º a 4º ano. Área: comércio
eletrônico.  Horário: 8h30-12h; 12h30-

15h. Bolsa-auxílio: R$ 1.500.
Benefício: auxílio-transporte.
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Cambuci). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03469325

» Curso: Administração em comércio
exterior, 2º a 4º sem. Área:
administrativa. Horário: 9h-12h;13h-
16h. Bolsa-auxílio: R$ 1.400.
Benefícios: auxílio-transporte; vale-
refeição. Requisito: pacote Office.
Local: São Paulo/SP (bairro Barra
Funda). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03481928 ●

K PAINEL DE VAGAS

Estágios para PCDs/Diversidade 

9.353* 
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

Para inscrição no programa de vagas direcionado a pessoas negras, LGBT+, refugiados, pessoas com deficiência e
outras, acessar o link: http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/elanco/Login.asp 
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Vagas ONE / Aprendiz

*Total em 12/04/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

» Para preencher vagas de aprendiz em
várias cidades, o Banco Santander
busca jovens com garra, vontade de
transformar, habilidade para trabalhar
em equipe e paixão por aprender.
Com duração de um ano e meio, o
programa prevê participação em áreas
centrais e agências, e está aberto a
pessoas com deficiência (nesse caso,
sem limite máximo de idade).

REGIÃO CENTRO-OESTE/ CAPITAIS
» Curso: Ensino médio cursando ou

concluído. Locais: GOIÂNIA/GO E
PALMAS/TO. Área: Administrativa.
Horário: 4 h/dia (manhã ou tarde, a

escolher entre 10h e 16h). Salário: R$
820. Benefícios: vale-transporte,
tíquete refeição, seguro de vida,
seguro saúde. Requisitos: 18-22 anos;
não ter atuado como aprendiz em
outra organização. Local: Goiânia/GO.
Contato: Aplicativo CIEE

REGIÃO NORTE/ INTERIOR
» Curso: Ensino médio cursando ou

concluído. Locais: AÇAILÂNDIA/MA e
BACABAL/MA. Área: Comercial/
Agências.  Horário: 10h a 14h.
Salário: R$ 490,83. Benefícios: vale-
transporte, tíquete refeição, seguro de
vida, seguro saúde. Requisitos: 18-22

anos; não ter atuado como aprendiz
em outra organização. Contato:
Aplicativo CIEE

REGIÃO NORDESTE/ INTERIOR
» Curso: Ensino médio cursando 

ou concluído. Locais: CURRAIS

NOVOS/RN e GUARABIRA/PB. Área:
Comercial/Agências.  Horário: 
10h a 14h. Salário: R$ 490,83.
Benefícios: vale-transporte, tíquete
refeição, seguro de vida, seguro
saúde. Requisitos: 18-22 anos; 
não ter atuado como aprendiz em
outra organização. Contato:
Aplicativo CIEE ●

Vagas CIEE para aprendiz
» Curso: Ensino médio concluído. Área:

administrativa. Horário: 9h a 15h.
Salário: R$ 1.000. Benefício: vale-
transporte; restaurante no local.
Requisito: 18-22 anos. Local: SÃO

PAULO/SP (bairro Centro). Contato: (11)
3003-2433, informar o código
03458252

» Curso: Ensino médio cursando. Área:
administrativa. Horário: 9h a 15h.
Salário: R$ 750. Benefício: vale-
transporte. Requisito: não há. Local:
SÃO PAULO/SP (bairro Centro). Contato:

(11) 3003-2433, informar o código
03478029

» Curso: Ensino médio concluído. Área:
administrativa. Horário: 8h a 14h.
Salário: R$ 1.000. Benefício: vale-
transporte. Requisito: 18-22 anos.
Local: SÃO PAULO/SP (bairro Vila
Cordeiro). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03372259

» Curso: Ensino médio cursando. Área:
administrativa. Horário: 9h a 15h.
Salário: R$ 744,99. Benefícios: vale-

transporte; assistência médica e
odontológica. Requisito: 18-22 anos.
Local: SÃO PAULO/SP (bairro Cidade
Monções). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03466744

» Curso: Ensino médio cursando. Área:
arco administrativo. Horário: 12h30 a
18h30. Salário: R$ 750. Benefício:
vale-transporte; vale-refeição.
Requisito: não há. Local: SÃO PAULO/SP
(bairro Bom Retiro). Contato: (11)
3003-2433, informar o código
03491732 ●

K PAINEL DE VAGAS

3.282* 
VAGAS  PARA 
APRENDIZ EM 
OFERTA NO CIEE

Consulta para estudantes já inscritos
no Banco CIEE de Talentos e

inscrições para os não cadastrados:
WWW.CIEE.ORG.BR

Pelo serviço ONE, o CIEE recruta e seleciona candidatos a
vagas de aprendiz (e também de estágio) de acordo com
os requisitos das empresas que buscam novos talentos.
Para isso, utiliza tecnologia e avaliação comportamental, o
que torna bem mais rápido e assertivo o processo de

contratação. Para dar ideia das facilidades, todos os
processos são gamificados e feitos por aplicativo disponível
gratuitamente em www.ciee.org.br, onde também o jovem
interessado encontra mais informações e pode consultar as
vagas em oferta. ●

PVOCÊ SABIA?
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Sob o impacto da pandemia,
dos 5,9 milhões de estu-
dantes inscritos, 3 mi-

lhões não compareceram a
nenhum dos dois dias de
aplicação do Enem 2020.
Uma das consequências: 87
mil candidatos zeraram, en-
quanto apenas 28 emplacaram
a nota mil na redação, contra 53
na edição de 2019 e 55, em 2018.

Outro lado da notícia: a média da pontua-
ção – apesar da situação anormal, que gerou
a altíssima taxa de abstenção – superou as re-
gistradas em anos anteriores nas provas de
linguagens, ciências humanas e ciências da
natureza.  Sem nenhuma surpresa, a exceção

ficou por conta da matemática.
Segundo o Instituto Nacio-

nal de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), respon-
sável pela aplicação do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), a nota média na

redação foi de 588,74 pontos,
numa escala que vai de 0 a

1.000. A principal falha, entre as
causas que levaram 87.567 participan-

tes (3,22%) a amargar um zero na redação, foi
a fuga ao tema. Mais um fato que confirma a
precária qualidade do ensino básico, cujos
alunos concluem os cursos sem capacidade
de compreender e/ou elaborar um texto,
mesmo os mais simples.

PAVALIAÇÃO

BALANÇO DO ENEM EM TEMPO DE PANDEMIA 

De acordo com o sistema de correção
usado no Enem, chamado de Teoria de
Resposta ao Item (TRI), as notas das pro-
vas de ciências humanas, ciências da na-
tureza, matemática e linguagens não
vão de 0 a mil. Por isso, a cada ano, o Inep
divulga o desempenho médio dos can-
didatos, a nota mínima e a nota máxima
em cada uma das áreas de conhecimen-
to avaliadas no exame. 

Notas médias 
nas outras áreas
avaliadas na prova

NOTA MÉDIA NOTA MÍNIMA NOTA MÁXIMA 

523,98
288,7

801,1

NOTA MÉDIA NOTA MÍNIMA NOTA MÁXIMA 

511,64
313,7

862,6

NOTA MÉDIA NOTA MÍNIMA NOTA MÁXIMA 

490,39
323,80

854,8

NOTA MÉDIA NOTA MÍNIMA NOTA MÁXIMA 

520,73
327,1

975,0

LINGUAGENS

» Comparação com Enem 2019: 

nota média subiu 3,08 pontos

CIÊNCIAS HUMANAS

» Comparação com Enem 2019: 
nota média subiu 3,64 pontos

CIÊNCIAS DA NATUREZA

» Comparação com Enem 2019: 
nota média subiu 12,59

MATEMÁTICA

» Comparação com Enem 2019: 
nota média caiu 2,37 pontos

Confira como evitar perder
pontos preciosos na redação

» Fuga ao tema                                        0,93%
» Cópia do texto motivador                0,46%
» Texto insuficiente                                 0,19%
» Não atendimento ao tipo textual    0,17%
» Parte desconectada                            0,17%
» Prova em branco                                  1,12%
» Outros motivos                                      0,17%

PVOCÊ SABIA?

Aguarde, mas fique aten-
to. O CIEE está preparando
um programa para refor-
çar a preparação dos alu-
nos que pretendem prestar o Enem,
com cursos online gratuitos, ministra-
dos em www.ciee.org.br e elaborados
por equipes especializadas em educa-
ção e ensino à distância.

Enquanto a novidade es-
tá em fase de monta-
gem, vale percorrer as
trilhas do programa

CIEE Saber Virtual, que disponibiliza
gratuitamente para jovens cadastrados
mais de 90 cursos, com temas diversifi-
cados que vão desde redação até ma-
temática e informática. ●

APRENDA COM QUALIDADE E SEM GASTAR UM CENTAVO 

Fato também que constitui mais uma ra-
zão para os interessados em ir bem no
Enem 2021 praticarem o que todos, mas
todos mesmos, especialistas em educa-
ção recomendam: ler, ler, ler. E, comple-
tamos nós, escrever bastante e pedir pa-
ra alguém bom em português corrigir e
comentar os textos, além de preocupar
em adquirir conhecimentos sobre os
principais temas da atualidade. 

Confira os principais devoradores
dos pontos em redação e veja o que vo-
cê pode melhorar para ter uma boa es-
crita e, em paralelo, uma boa interpreta-
ção do que lê. Aliás, habilidades que se-

rão valorizadas tanto num curso superior
quanto na futura carreira, pois a boa co-
municação é um dos fatores de sucesso
no mundo corporativo, desde os proces-
sos seletivos até promoções a cargos
mais elevados. ●




