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U
ma ótima notícia abre a
edição 58 da JOVEM

CIEE: a oferta de vagas
está retomando
crescimento, após

sofrer redução como efeito da
pandemia do novo coronavírus.
Embora ainda não tenha atingido os
patamares mais elevados da pré-
crise, o CIEE avalia como muito
positivo essa tendência, que se
manteve ao longo do primeiro
trimestre do ano. Outro destaque
são as promissoras perspectivas de
carreira em agronomia, beneficiadas
pelo excelente desempenho do
agronegócio ao longo das últimas
décadas e as sólidas previsões de
melhores resultados futuros, graças
ao crescimento da demanda global
de alimentos e também à
incorporação de novas tecnologias
no campo. No mais, ampliamos o
espaço dedicado aos painéis de
vagas de estágio e de aprendizagem,
agora com processos seletivos
diversificados, graças aos novos
serviços implementados pelo CIEE e
à modernização do Portal. 

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

FELIZ ANO
NOVO PARA
OS JOVENS

Consolidados os números de
janeiro a março de 2021,
época em que o país

enfrentava a segunda onda da
pandemia da covid-19 e
desemprego elevado, o CIEE
comemorava: com sua
intermediação, 63.538 jovens
estavam inseridos no mercado de
trabalho, atuando como estagiários
ou aprendizes em organizações
parceiras. Um número 31,3%
superior aos registrados no
trimestre anterior, o último de 2020.  

Estágio: vagas crescem 31%

Oprimeiro trimestre do ano trouxe boas
novas e esperança renovadas para os jo-

vens que estão ansiosos para entrar no mer-
cado de trabalho. O balanço do período mos-
tra que as empresas retomaram, com bom rit-
mo, a oferta de vagas para estágio com au-
mento de 31%, na comparação entre o pri-
meiro trimestre de 2021 e o último de 2020.
Em números: 58,5 mil oportunidades abertas
contra 44,5 mil. O crescimento é animador,
pois sinaliza para a manutenção da confiança
das empresas no estágio como modalidade
de qualificação de futuros profissionais, pro-
vavelmente visando, entre outros objetivos,
preparar-se para o pós-pandemia.

Para o preenchimento das vagas, o CIEE
encaminhou para seleção das empresas
256 mil estudantes cadastrados, o que re-
sultou na contratação de 48 mil deles, de ja-
neiro a março de 2021 – equivalendo a um
aumento de 36,5% sobre os números do tri-
mestre anterior. 

Entretanto, apesar de animadora e
constante durante a pandemia, a retomada
vem mais lenta do que o desejável. Segun-
do análise do CIEE, o início deste ano regis-
trou os maiores patamares de vagas abertas
durante a crise da covid-19, tanto de estágio
como de aprendizagem, mas ainda longe
dos níveis pré-pandemia. 

Aprendiz: vagas sobem 22%

Obalanço da contratação de jovens apren-
dizes no primeiro trimestre de 2021 po-

de levar a uma visão equivocada, na compa-
ração com a forte evolução dos estágios.
Equivocada porque, diferentemente, a apren-
dizagem sofre um impacto menor da pande-
mia, dada suas características, tais como co-
tas obrigatórias e contratos mais longos, en-
tre outras. Dada a explicação, vamos aos nú-
meros: com 15.605 contratações, o resultado
superou em 18% o trimestre anterior, longe
dos níveis pré-pandemia. ●

» EVOLUÇÃO DA OFERTA DE ESTÁGIOS

VAGAS ABERTAS 

COMPARATIVOS 2021-2020

4º Tri               2020     44.535

1º Tri                2021      58.446

Absoluta                       +13.911

%                                     +31,2%

CANDIDATOS ENCAMINHADOS

COMPARATIVOS 2021-2020

4º Tri              2020     192.769

1º Tri                2021      255.796 

Absoluta                         + 63.027

%                                     + 32,7%

CONTRATOS ASSINADOS 

COMPARATIVO 1º’S TRIMESTRES

4º Tri              2020     35.128

1º Tri               2021      47.933

Absoluta                       +12.805

%                                   +36.5%

Obs.: Os totais divergem, pois há contratações que ocorrem posteriormente ao mês da abertura da vaga,
em razão de prazos de inscrição, realização de processos seletivos e outras etapas

» EVOLUÇÃO DO APRENDIZ CIEE

VAGAS ABERTAS 

COMPARATIVOS 2021-2020

4º Tri                2020       15.509

1º Tri                 2021        18.932

Absoluta                            + 3.423

%                                           +22,1%

CANDIDATOS ENCAMINHADOS

COMPARATIVOS 2021-2020

4º Tri              2020       62.056

1º Tri                 2021        101.853

Absoluta                         +39.797

%                                        +64,1%

CONTRATOS ASSINADOS

COMPARATIVOS 2021-2020

4º Tri              2020       13.259

1º Tri                 2021        15.605

Absoluta                         +2.346

%                                           +17,7%

Obs.: Os totais divergem, pois há contratações que ocorrem posteriormente ao mês da abertura da
vaga, em razão de prazos de inscrição, realização de processos seletivos e outras etapas.
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P DIVERSIDADE

Autoconfiança rendeu estágio

“Muito obrigada, CIEE. Sem vocês,
eu não estaria como estagiária
na área de secretariado execu-

tivo na SAP Brasil, desde maio de 2019. Sou
deficiente visual total e essa é minha primeira
atividade remunerada. Atuei em projetos não
remunerados, gosto muito de locução, área
que é minha paixão, e fui para administração
por conta da filosofia que envolve esse
aprendizado. O curso em si é muito bom,
abrange várias áreas. É o primeiro palco para
quem quiser aprender coisas diversas e fu-
turamente galgar novos degraus. 

Quando pensei em entrar no mercado
de trabalho, fui direto para onde achava que
tinha mais chance – o CIEE. Fiz meu cadastro
bem direitinho, e um belo dia veio o telefo-
nema: “Oi, Mariana, tudo bom? Está aberto
o processo seletivo para vaga na empresa
chamada SAP. Interessa a você?”  O que?
SAP? Aquela multinacional gigantesca de
sistema gerencial de informação que a gen-
te conhece na faculdade? Era. Pensei: nunca
vou passar. 

À época, foi importante conversar com
um membro da equipe do CIEE, que me in-
centivou muito a ir para o processo seletivo.
Era longe de casa, boa desculpa para não ir,

mas fui. Tinha gente da Unifesp, da USP, e
eu pensando: o que estou fazendo aqui?
Mas passei. Costumo dizer que a SAP con-
tratou a Mariana Nascimento “em bruto” e
está lapidando. 

Sobre a SAP, posso afirmar que fui aco-
lhida desde a contratação. Por exemplo, eu
tinha três anos de alemão e três anos de es-
panhol, mas meu inglês era básico, o ingrês
da escola. A SAP abriu as portas, abriu novos
espaços, proporcionou que eu fizesse uma

espécie de imersão em inglês com profes-
sora que me ajudou muito. 

Só tenho a dizer coisas boas, agradecer
por tudo. Desde pequena fui estudiosa e a
SAP incentiva os estudos – em quase dois
anos, acho que não fiz nem 5% dos cursos
oferecidos. Como sempre gostei de apren-
der e sempre fui curiosa, estou na empresa
certa. Deu match, porque aqui é espaço pa-
ra aprender, conhecer pessoas, fazer novas
amizades. Empresa superaberta, que acolhe
diversidade e pratica inclusão.

Na SAP, você não é visto como estagiá-
rio, mas reconhecido como funcionário. O
que precisa ser feito, você faz. Se não domi-
no a tarefa solicitada, falo com o gestor, pe-
ço ajuda e sou ajudada. Como trabalho com
secretariado executivo, faço relatórios de
despesas, agendamento de viagens, reser-
vas de hotel. Tenho orgulho de dizer que
aprendi muito e o mais importante é querer
aprender. Quem quiser aprender, vai con-
seguir vaga. Se não tem inglês avançado e
surgir oportunidade, o jovem deve tentar
porque, se eu não tivesse tentado por falta
de inglês, não estaria trabalhando numa
multinacional. Mais uma vez, muito obriga-
da, CIEE!” ●

» Mariana Nascimento: O importante é
acreditar e querer aprender.

Mariana Nascimento, aluna do último ano de administração de empresas, é a primeira deficiente visual total a
estagiar na SAP Brasil. Em seu depoimento durante o webinar comemorativo do terceiro aniversário do Inclui
CIEE, intitulado Histórias reais da diversidade e inclusão, ela conta como chegou à SAP e como é seu dia na
subsidiária brasileira da multinacional líder mundial na área de softwares voltados à inteligência empresarial.
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Setor de TI dá pouca
abertura às mulheres
Somente 18% dos graduados em ciên-

cia da computação são do sexo femi-
nino e, segundo estimativas, o número

de mulheres empregadas no setor de tecno-
logia da informação (TI) não passa de 25%,
segundo levantamento da Microsoft. Esses
dois dados bastam para mostrar que, apesar
da imagem de modernidade, nessa área a
equidade de gênero está bem distante do
desejável. Para especialistas, essa desigual-
dade deve-se à falsa crença de que a infor-
mática é apenas para meninos, pois as garo-

tas não são boas em exatas. Aliás, falsa crença
não apenas delas, mas também de muitos
gestores de empresas. 

Mas já há movimentos e redes de apoio
para auxiliar as mulheres a quebrar mais essa
barreira no mercado de trabalho, como cursos
de capacitação, divulgação de carreiras inspi-
radoras, pesquisas e outras iniciativas. Há, ain-
da, especialistas que dão dicas àquelas que
gostariam de atuar em TI, uma das mais pro-
missoras áreas de trabalho. Confira algumas
nas dicas a seguir.

O CIEE tem uma área dedicada à inserção de diversos no mercado de trabalho. Ali atua
uma equipe especializada que oferece suporte a empresas interessadas na contrata-
ção de estagiários e aprendizes dos segmentos LGBTIA+. Essa é mais uma iniciativa
de caráter social do CIEE, que há mais de duas décadas se alinha à derrubada de
preconceitos no mercado de trabalho, num esforço que começou com a inclusão
de pessoas com deficiência.       

» Se você tiver interessada em se tornar uma profissional de TI, vale procurar um estágio na
área. Para auxiliar os candidatos, o CIEE Saber Virtual oferece cursos gratuitos sobre
processos seletivos e de informática, entre outros.

» Autoconfiança.
O primeiro e mais

importante passo é
acreditar na própria

capacidade, enxergar-se
como profissional

qualificada e deixar de lado
o preconceito de gênero.

» Espelhos de sucesso.
Também ajuda inspirar-se

em mulheres que
alcançaram postos de
destaque em TI. São

modelos que ajudam a
desmistificar conceitos

equivocados sobre o papel
da mulher no mercado de

trabalho.

» Ambiente amigável.
Quem quer melhorar as

possibilidades de
conquistar uma vaga em TI

pode ter o desafio
facilitado se procurar uma

empresa que valoriza a
diversidade, pois assim

provavelmente terá mais
ajuda para aprender e se

desenvolver. 

» Rede de apoio. 
Durante ou após o

término do curso, uma
boa ideia é participar de

grupos (às vezes até
mistos) para criar

relacionamentos, trocar
experiências e receber

dicas sobre vagas. ●

VOCÊ SABIA?
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P PROFISSÕES DE FUTURO

Área de atuação com inúmeras atribui-
ções e várias frentes de trabalho – en-
fim, é profissão que contribui para o

futuro da humanidade não só na alimenta-
ção, mas também no controle do efeito es-
tufa, na geração de energia renovável, no au-
mento de produtividade em áreas menores,
além de uma ampla série de atividades que
resultam na preservação do meio ambiente,
com atribuições variadas. 

A demanda por profissionais da área,
que já é grande, será maior no futuro. “As
oportunidades são muito grandes porque
se trata de mercado em grande crescimen-
to”, explica o engenheiro agrônomo Marcos
Fava Neves, professor da Universidade de
São Paulo (USP) e da Fundação Getúlio Var-
gas. “Nos próximos 15/20 anos, o Brasil terá
que adicionar algo entre um milhão a 1,3

milhão de novos hectares para produção
agropecuária, sem derrubar uma árvore se-
quer.” O que será possível, por exemplo, com
a recuperação de pastagens degradadas, re-
sultado do aumento da eficiência na pecuá-
ria, “que vem produzindo mais carne em
menor tempo, graças aos agrônomos”.

Outra vantagem é a possibilidade de
mudar o rumo da carreira dentro da própria
profissão. “Eu mesmo vivi isso, pois trabalhei
no time de manutenção agrícola, com ma-
quinário pesado, e agora trabalho com co-
lheita”, conta a engenheira agrônoma Luana
Henrique Nunes, supervisora de corte, car-
regamento e transporte na Raízen. Isso por-
que a agronomia é curso generalista, que
permite trabalhar com animais, máquinas,
plantas, estratégias. “Conforme passam os
anos e nossa experiência evolui, mudamos

“Nos próximos 15/20
anos, o Brasil terá que
adicionar algo entre um
milhão a 1,3 milhão de
novos hectares para
produção agropecuária,
sem derrubar uma
árvore sequer”
» Marcos Fava Neves,
professor da Universidade de
São Paulo (USP) e da
Fundação Getúlio Vargas. 

“O meu setor, que é a
cana-de-açúcar, gera
um milhão de empregos
e 9% são mulheres;
mas vamos tentar
avançar, porque hoje
mais da metade da
população brasileira é
de mulheres”.
» Luana Henrique Nunes,
engenheira agrônoma da
Raizen

BOAS PERSPECTIVAS 
DE CARREIRA PARA 
QUEM GOSTA DE 

AGRONOMIA
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muito e a agronomia facilita a transição de
carreira, se esse for o desejo”.

Luana é, entre outras atividades, respon-
sável pelos aprendizes alocados na sua área
de atuação. “Trabalho com vários talentos
que vieram do CIEE, nosso parceiro”, relata.
“Na minha unidade, somos mil profissionais
e por volta de 50 aprendizes.” O que a empre-
sa valoriza neles? “O que buscamos nesses
jovens é que gostem de desafios, sejam re-
silientes em mudanças e saibam parar, pen-
sar e corrigir a rota.” E para as mulheres, há
boas chances? Luana diz que sim. “O meu se-
tor, que é a cana-de-açúcar, gera um milhão
de empregos e 9% são mulheres; mas vamos
tentar avançar, porque hoje mais da metade
da população brasileira é de mulheres”.

Beatriz Batello Rodrigues, que na facul-
dade trabalhou com eucalipto, endossa o

comentário de Luana sobre migração de
carreira. Ela entrou na Raízen, quarta maior
empresa do Brasil em faturamento e a se-
gunda maior distribuidora de combustível
(depois da BR Distribuidora), como esta-
giária, trilhou para gestão e agora é gesto-
ra de operações na parte de preparo do
solo. Na empresa, todos os setores pensam
soluções em conjunto, o que facilita co-
nhecer cada atividade e migrar, se for o ca-
so. “Todos os segmentos são importantes”,
diz ela. “Veja o comercial, por exemplo, im-
portante no agro do Brasil e no mundo,
com a venda de sementes, de grãos e de
consultoria para o uso eficiente.” Em ter-
mos acadêmicos, ela recomenda concluir
a faculdade, fazer mestrado, doutorado e
pós-doutorado, “para estar preparado até
para lecionar”.

'Concluir a 
faculdade, fazer
mestrado, doutorado e
pós-doutorado, para
estar preparado até
para lecionar”.
» Beatriz Batello Rodrigues,
engenheira agrônoma da
Raizen

Com base no Cadastro Geral
de Empregados e
Desempregados (Caged), a
Confederação de Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA) dá
conta de que em fevereiro de
2021 a agropecuária criou 23
mil postos formais de
trabalho, o melhor resultado
para o mês desde 2011. O
setor que mais contribuiu foi
o do cultivo de soja, que abriu
6,1 mil vagas, seguido por
criação de bovinos, com 4,3
mil postos formais.

Eficaz encontro
da teoria com 
a prática 
O estágio complementa a teoria
que o estudante aprende na fa-
culdade, mas o principal problema
é não ter muitas aulas práticas,
admitem muitos deles. “O estágio
é muito importante porque mostra
como as atividades funcionam no
dia a dia e as várias experiências
nos dão um crescimento gigan-
tesco”, afirma Isabella Rocha, es-
tagiária na Raízen. “Consigo aplicar
os ensinamentos de todas as ma-
térias que adquiri em sala de aula,
ver as possibilidades delas, porque
às vezes quando você está na fa-
culdade faz algumas matérias e
pensa: nossa, para que servem?
Como será que funcionam?”. Por
isso, considera que o estágio é
bom para o jovem e para a empre-
sa, que pode moldar e desenvolver
o funcionário. Para quem pretende
ingressar no agronegócio, reco-
menda perseverança. “Meu con-
selho é que pesquise e estude. Se
não passar no primeiro processo
seletivo, o que aprender nunca é
perdido. De qualquer jeito, você te-
rá se desenvolvido”.

» Para saber mais,
acesse o webinar O
futuro da profissão de
agrônomo no canal do
CIEE no Youtube. 

VOCÊ SABIA?
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Registrava o jornal o Estado de
S.Paulo, de 24/4/1968: “O Brasil
terá de multiplicar por dez sua

produção de alimentos ou será forçado a
parar o surto de industrialização por falta
de divisas para pagar o crescente volume
de importação de alimentos”. Cenário em
2020, ano da pandemia da covid-19: cres-
cimento de 24,31% na produção, partici-
pação de 26,6% no produto interno bruto
do país (6% superior à de 2019), batendo

a marca de quase 2 trilhões de reais. Sem
falar no crescimento de 10% do volume
exportado, com captação de divisas da
ordem de 101 bilhões de dólares, além
de atender a demanda interna, sem que
se registrasse desabastecimento durante
a pandemia.

Esse desempenho e mais a previsão
de melhores resultados nas próximas dé-
cadas têm, entre seus pilares, o aumento
da demanda mundial por alimentos e a

modernização do setor, com constante in-
corporação de inovações, a ponto de estar
já testando soluções 5.0. Por isso, especia-
listas não têm dúvida em afirmar que o
mercado de tecnologia para o agro está
em franca expansão, no mesmo ritmo
acelerado da modernização do negócio,
considerando que já são perceptíveis e
mensuráveis os benefícios da incorpora-
ção de inovações no agronegócio. Confira
algumas áreas promissoras: 

» AUTOMAÇÃO: é um recurso cada vez
mais utilizado, tanto em maquinária
quanto em processos, aumentando a
eficiência e agilidade, reduzindo atrasos
e desperdícios, entre outros prejuízos

» INTERNET DAS COISAS (IOT):
o crescente emprego de sensores
inteligentes e softwares avançados
amplia a conectividade dos objetos
físicos (equipamentos dos mais simples
aos mais sofisticados) entre eles 
e os usuários, gerando um enorme
volume de informações e possibilitando
o acompanhamento das atividades 
em tempo real, cada vez mais 
rápido e assertivo

» ANALITYTICS E BIG DATA:
as empresas geram volume crescente
de informações, o que implica a
atuação de profissionais e ferramentas
especializadas para dar eficácia à
análise de dados e reforçar a
assertividade da tomada de decisões

» APRENDIZADO CONTÍNUO:
a tecnologia turbina as oportunidades
da qualificação e capacitação,
preparando e aprimorando 
a formação de todos os envolvidos na
cadeia produtiva do agronegócio,
desde o empresário até o aprendiz que
dá os primeiros passos na vida
profissional. ●

CAPACITAÇÃO 
EM TI AMPLIA
OPORTUNIDADES

CIEE 
DIZ SIM À

DIVERSIDADE
INCLUSÃO É FOCO DA POLÍTICA

INTERNA DE RH E DE AÇÕES
MOTIVADORAS

QUE VISAM INSPIRAR A ADESÃO
DE EMPRESAS PARCEIRAS

LEIA NA VERSÃO
DIGITAL DA

REVISTA,
DISPONÍVEL PARA

CONSULTA E
DOWNLOAD EM 

WWW.CIEE.ORG.BR

GRÁTIS
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*Total em 25/05/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

INTERIOR PAULISTA
» Curso: Técnico em eletrônica,

mecatrônica ou automação industrial.
Local: Jacareí/SP. Área: Manutenção.
Horário: 8h a 15h, segunda a sexta.
Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios:
ônibus da empresa; alimentação no
local; assistência médica. Requisitos:
conhecimentos básicos em comandos
elétricos, inversores de frequência e
CLP; noções básicas de programação
Ladder, leitura e interpretação de
desenhos elétricos de potência e
comando; foco em segurança 6S
(metodologia); e conhecimento em
pacote Office, em especial Excel (não
exige experiência prática anterior).
Contato: Aplicativo CIEE 

» Curso: Administração, ciências
contábeis ou economia, conclusão
entre dez/2022 e 12/2023. Local:
Mauá/SP. Área: RH. Horário: 9h a 16h.
Bolsa-auxílio: R$ 1.518 até R$ 1.928.
Benefícios: vale-transporte; assistência
médica; seguro de vida. Requisitos:
inglês intermediário; pacote Office.
Contato: Aplicativo CIEE

 (https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/
estagio-em-recursos-humanos-v1)

» Curso: Educação física; fisioterapia.
Local: Campinas/SP. Área: ginásio
voltado para esportes e atividades
físicas de escaladas. Horário: 15h a
21h, segunda a sexta. Bolsa-auxílio:
R$ 1 mil. Benefícios: vale-transporte;
seguro de vida; possibilidade de
efetivação. Requisitos: capacidade
de boas práticas de trato com
clientes; aberto(a) a auxiliar as rotinas
do ginásio. Contato: Aplicativo CIEE

 (https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/
powerbloc-estagio-monitorrecepcao)

» Curso: Administração, período
noturno, conclusão em dez/2022.
Local: São Bernardo do Campo/SP.
Área: RH, diretoria. Horário: 8h a 15h,
segunda a sexta. Bolsa-auxílio: R$
983,88 até R$ 1.294,92.  Benefícios:
transporte fretado gratuito; subsídio
parcial para almoço; ambulatório
médico; estacionamento grátis;
desconto na compra de veículo VW.
Requisitos: inglês avançado; pacote
Office. Contato: Aplicativo CIEE

 (https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/
volkswagen-do-brasil-planta-
anchieta-v1)

» Curso: Engenharia elétrica, civil ou de
produção, período noturno,
conclusão entre dez/2022 e
dez/2024. Local: Diadema/SP.  Área:
engenharia. Horário: 8h a 15h, seg. a
sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.000.
Benefícios: vale-transporte; vale-
refeição. Requisitos: pacote Office,
em especial Excel. Contato:
Aplicativo CIEE

 (https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/
gpower-solution-estagio-em-
engenharia-v2)

AMAZONAS
» Curso: Administração, superior,

conclusão entre dez/2022 e
dez/2023. Local: Manaus/AM. Área:
administrativa. Horário: 29 horas
semanais, uma folga/semana. Bolsa-
auxílio: R$ 800. Benefícios: vale-
transporte; possibilidade de
efetivação. Requisito: residir em
Manaus. Contato: Aplicativo CIEE

 (https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee
/avatim-estagio-em-administracao-
manaus-v2) ●

ONE é um serviço personalizado de recrutamento e
seleção, desenhado de acordo com a necessidade e
cultura de cada empresa na busca de novos talentos. Os
candidatos são selecionados com recursos de tecnologia,
avaliação comportamental de hard e soft skills de
maneira rápida e assertiva. Inteligência artificial (AI)
auxilia a seleção do candidato ideal para a vaga, de
acordo com o perfil da empresa.
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O Jovem Talento CIEE é um programa de estágio diferenciado,
voltado para estudantes do ensino médio e técnico em suas
diferentes modalidades, incluído o curso de educação de jovens e
adultos (EJA). O estagiário que participar do programa, além da
prática numa empresa parceira, receberá a qualificação com cursos
EaD focados no aprimoramento de hard skills (vinculados à área de
atuação no estágio) + soft skills + life skills. Confira algumas das
vagas e consulte outras no Portal CIEE. É tudo gratuito. 

» As vagas para Jovem Talento CIEE listadas a seguir destinam-
se àqueles que cursam ensino médio, técnico ou EJA. Se você
preenche esse requisito e ainda não o fez, cadastre seus
dados no Portal CIEE..

No Brasil, milhares de escolas públicas ministram o curso
Educação de Jovens e Adultos (EJA), para quem não concluiu
o ensino fundamental (e tem mais de 15 anos) ou médio (e

tem mais de 18 anos). Os cursos, inclusive os à distância, têm jornada
de quatro horas/dia, de segunda à sexta-feira. Uma pesquisa na
internet indicará as escolas que oferecem a EJA em cada estado – em
São Paulo, por exemplo, passam de mil escolas.

Vagas Jovem Talento CIEE / Estágio
» Área: Comercial. Horário:  9h a 12h;

13h a 15h. Bolsa-auxílio: R$ 800.
Benefício: auxílio-transporte.
Requisitos: não há. Local: São
Paulo/SP. Nº de vagas: 6 (seis).
Contato: acesse o Portal CIEE e
informe o código 03515962

» Área: Callcenter. Horário: 14h a 20h.
Bolsa-auxílio: R$ 550. Benefício:
auxílio-transporte. Requisito: maior
de 18 anos. Local: Goiânia/GO. Nº de
vagas: 15 (quinze). Contato: acesse o
Portal CIEE e informe o código
03462527

» Área: Comércio. Horário: 8h a 12h.
Bolsa-auxílio: R$ 350.
Benefício: auxílio-transporte.
Requisitos: não há. Local: Santos/SP.
Nº de vagas: 5 (cinco). Contato:
enviar mensagem por whatsapp (62)
981 568 536 e falar com Kamila

» Área: Administrativa. Horário: 9h a
12h; 12h30 a 15h30. Bolsa-
auxílio: R$ 650. Benefício: auxílio-
transporte. Requisitos: não
há. Local: Santos/SP. Nº de vagas: 4
(quatro). Contato: acesse o Portal
CIEE e informe o código 03514790

» Área: Comércio. Horário: 8h30 a
4h30. Bolsa-auxílio: R$ 400.
Benefício: auxílio-transporte.
Requisitos: não há. Local: Mogi das
Cruzes/SP. Nº de vagas: 4 (quatro).
Contato: acesse o Portal CIEE e
informe o código 03487894

» Área: Comércio. Horário: 8h a 12h.
Bolsa-auxílio: R$ 350. Benefício:
auxílio-transporte. Requisito: sexo
masculino. Local: Juazeiro do
Norte/CE. Nº de vagas: 3 (três).
Contato: acesse o Portal CIEE e
informe o código 03473759 ●
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Vagas CIEE para estágio

» Entidade privada sem fins lucrativos
oferece vagas de estágio para PCDs,
cursando ensino superior em
administração, gestão em RH,
engenharia de produção,
contabilidade e marketing. Local:
várias cidades (consultar
regulamento). 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/sebrae-mar19/

» Prefeitura de São Paulo abre vaga
para estágio LGBTIA+, para alunos
do ensino superior em história,
sociologia, comunicação social,
ciências sociais, eventos e
administração de empresas. 
Local: São Paulo/SP (bairro Centro,
próximo ao Metrô São Bento).
Bolsa-auxílio: R$ 690. Benefício:
auxílio-transporte (R$ 192,30).
Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 3466825

» Empresa do segmento veicular oferece
vagas de estágio para universitários
negros cursando ensino superior em
publicidade e propaganda, marketing,
relações públicas, a partir do 1º sem.
Local: São Paulo/SP (Zona Sul).
Horário: a combinar. Bolsa-auxílio: R$
1.971,01. Benefícios: vale-transporte
(R$ 760); vale-alimentação (R$ 760);
assistência médica. Inscrições:
https://portal.ciee.org.br/processos-
seletivos-especiais/inclui-ciee-continuo
/, informar código 3510564 ●

» Curso: Publicidade e propaganda,
marketing e correlatos. Área:
marketing. Horários: 10h30 a 13h;
13h30 a 17h. Bolsa-auxílio: R$ 1.200.
Benefício: auxílio-transporte.
Requisitos: Excel, PowerPoint, inglês
intermediário. Local: São Paulo/SP
(bairro Centro). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03456805

» Curso: Ensino médio, cursando 2º
ano. Área: administrativa. Horário:
9h a 12h; 13h a 16h. Bolsa-auxílio:
R$ 600. Benefício: auxílio-transporte.
Requisito: sexo feminino. Local: São
Paulo/SP (bairro Centro). Contato:

(11) 3003-2433, informar o código
03464508

» Curso: Publicidade e propaganda,
marketing e correlatos. Área:
comercial. Horários: 10h a 12h;
12h30 a 16h30. Bolsa-auxílio: R$
1.000. Benefício: auxílio-transporte.
Requisitos: Excel e Word. Local: São
Paulo/SP (bairro República). 
Contato: (11) 3003-2433, informar 
o código 03438184

» Curso: Ciências Econômicas, 4º a 6º
sem. Área: mercado financeiro.
Horário: 9h a 15h. Bolsa-auxílio: 

R$ 1.300. Benefícios: auxílio-transporte;
ajuda de custo. Requisitos: Excel e
Word. Local: São Paulo/SP (bairro
Consolação). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03462195

» Curso: Ciências da computação,
sistemas da informação e correlatos,
com formação prevista entre jun/2022
e dez/2024. Área: informática.
Horário: 9h a 15h. Bolsa-auxílio: R$
1.000. Benefício: auxílio-transporte.
Requisito: espanhol avançado. Local:
São Paulo/SP (bairro Cidade Monções).
Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 03440874 ●

Estágios para PCDs/Diversidade 

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 

TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 

K IMPORTANTE

TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 
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P COMPORTAMENTO

Aperda de audição está começando
cada vez mais cedo, fato preocupante
que provoca uma série de alertas dos

médicos, especialmente os especialistas na
área. Segundo Paulo Lazarini, ex-presidente
da Sociedade Brasileira de Otologia e profes-
sor titular do Departamento de Otorrinola-
ringologia da Santa Casa de São Paulo, hoje
as pessoas estão muito expostas a ruídos,
tanto no trabalho quanto no ambiente do-
miciliar, principalmente nas grandes cidades. 

Ele aponta, ainda, o uso exagerado de fo-
nes de ouvido, em especial entre os mais jo-
vens, como um hábito a ser modificado por
quem quer preservar a capacidade auditiva.

Música com som alto no celular durante
muito tempo pode gerar e agravar a perda
de audição, a médio e longo prazos. 

Lazarini explica que a exposição a ruí-
dos deteriora as células da parte mais inter-
na do ouvido, chamada cóclea. Esses sen-
sores vão deixando de funcionar gradativa-
mente e, com o passar dos anos, elevam as
chances de ocasionar forte perda auditiva.
Mas não só isso. De acordo com o especia-
lista, o ruído e o som alto influenciam tam-
bém o sistema nervoso, podendo provocar
transtornos físicos (como aumento da fre-
quência cardíaca) ou psicológicos (como ir-
ritabilidade, depressão). ●

Sistemas de estudo, de estágio, de
aprendizagem e de trabalho foram
modificados, diante da recomendação

para obediência ao distanciamento social, até
agora a mais eficiente medida contra a covid-
19. A nova realidade impactou a saúde mental

e emocional das pessoas e levou a quadros de
depressão, de ansiedade e de desalento, entre
outros. Um dos conselhos de especialistas pa-
ra prevenir ou, pelo menos atenuar, esses pro-
blemas é observar alguns cuidados, em espe-
cial no home office. Confira as dicas.  

Planeje e siga uma
rotina, com

horários regulares
para acordar,

dormir e fazer as
refeições

Não se descuide e
mantenha o uso

rotineiro de
medicações, se

for seu caso

Faça pausas a
cada hora, levante,
ande um pouco e

beba água

Procure se distrair
com leitura,

atividade física,
meditação, filmes,

música e/ou
outros hobbies de

sua preferência

Informe-se sobre
assuntos

relevantes por
meio de fontes

seguras e
desconfie dos

posts espalhados
nas redes sociais,

em especial os
alarmistas

Lembre que sentir
medo e tristeza é
normal, mas se o

quadro se
prolongar 

não deixe de
procurar ajuda.

CUIDE DO OUVIDO PARA VIVER BEM  

COMO DRIBLAR OS EFEITOS 
DO DISTANCIAMENTO SOCIAL 

P SAÚDE
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VEJA TAMBÉM NA 

» 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/

+

+

ATV CIEE transmite o Encontro
com escritores, um webinar que
possibilita que os leitores

conversem com dois escritores,
participando de chats. O programa vai
ao ar todas as últimas sextas-feiras do mês e depois é
disponibilizado gratuitamente no Youtube. O objetivo é estimular entre os
participantes o gosto pela leitura e, quem sabe, despertar talentos para a
literatura. Acompanhe as novidades no Portal do CIEE.

» PLURAL DESPREZADO 
“Os plurais estão entre os mais afetados,
coitados, esquecidos pelos cantos”, la-
menta. Diz que não está falando de lin-
guagens regionais, quase institucionali-
zadas, tipo um chopps, dois pastel, que vi-
rou ironia em relação aos paulistas. Na
verdade, o desprezo pela letrinha s do
plural revela certa preguiça de pensar que
leva ao constante desvio da norma culta.
Nós vai, nós vem e tudo bem, conclui. 

O já tão desvalorizado dinheiro nacio-
nal é um dos coitados, com o hábito po-
pular de ser usado só no singular. Dois
real, grita o camelô na praça. Custa só cem
real, rebate o balconista da loja em frente.
E o incauto comprador, para levar os pro-
dutos, terá mesmo de desembolsar dois
reais e mais cem reais.

» GERUNDISMOS
Enquanto alguns tempos de verbo – co-
mo o pretérito do futuro – caem no es-

quecimento, “o gerúndio se aclimata bem
no país que tudo posterga” e se espalha
como uma praga irritante. Ninguém mais
ligará, vai estar ligando. Assim como nin-
guém mais informará o cliente, vai estar
informando.  

» LIVRE-SE DOS VÍCIOS
Não é preciso repetir vícios de lingua-
gem como cacófatos, ecos, pleonas-
mos. Ou seja, tem bom estilo e
escrita/fala agradável quem evita ex-
pressões que doem nos ouvidos (e nos
olhos) como, entre uma infinidade de
expressões que pegam muito mal, sair
para fora, entrar para dentro, nunca ga-
nha, boca dela e os cada vez mais insu-
portáveis estrangeirismos (muito usa-
dos para mostrar falsa erudição ou dar
um verniz a afirmações banais). Como
o follow the money (siga o dinheiro) re-
petido várias vezes no depoimento à
CPI da covid-19. ●

Ajornalista Marli Gonçalves faz
uma observação interessante,
a partir de consultas feitas por

repórteres nos quadros batizados de
Fala povo, que trazem a opinião das
ruas sobre notícias de destaque nos
telejornais. Importante fonte para ava-
liar opiniões e retratar a realidade,

Marli vê nessas intervenções um ter-
mômetro do quanto a linguagem tem
sofrido no dia a dia. Já JOVEM CIEE en-
cara esses comentários como um aler-
ta para o jovem que quer fazer bonito
em entrevistas, apresentações, reda-
ções e até mesmo em mensagens nas
redes sociais.

P DICAS DE PORTUGUÊS

?! XXX
XX

DOIS 
PASTEL

VOU ESTAR 
LIGANDO

!!

VALE A PENA
PRESTAR ATENÇÃO

VOCÊ SABIA?
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Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 25/05/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

» Curso: Ensino médio, cursando. Área:
arco administrativo. Horário: 9h a 15h.
Salário: R$ 1.160. Benefício: vale-
transporte; vale-alimentação;
assistência médica. Requisito: sexo
feminino. Local: São Paulo/SP (bairro
Centro). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03447902

» Curso: Ensino médio, cursando. Área:
arco administrativo. Horário: 9h a 15h.
Salário: R$ 1.000. Benefícios: vale-
transporte. Requisito: maior de 18
anos. Local: São Paulo/SP (bairro
Centro). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03458252

» Curso: Ensino médio, cursando. Área:
arco administrativo. Horário: 9h a 15h.
Salário: R$ 750. Benefícios: vale-
transporte. Requisitos: não há. Local:

São Paulo/SP (bairro Santa Ifigênia).
Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 03505710

» Curso: Ensino médio, cursando.
Área: arco administrativo. Horário:
9h a 15h. Salário: R$ 849,50.
Benefícios: vale-transporte; vale-
refeição; assistência médica e
odontológica. Requisito: 18-22 anos.
Local: São Paulo/SP (bairro Vila
Cordeiro). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03485887

» Curso: Ensino médio, cursando. Área:
arco administrativo. Horário: 9h a 15h.
Salário: R$ 1.100. Benefícios: vale-
transporte; vale refeição. Requisitos:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Brooklin). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03490477 ●

Para inscrição no programa 
de vagas direcionado a pessoas

negras, LGBTIA+, refugiados, pessoas
com deficiência e outras, acessar 
o link: http://www.ciee.org.br/portal/
estudantes/pe/elanco/Login.asp 

Vagas 
para PCDs/
Diversidade 
» Empresa do segmento hospitalar

oferece vaga para jovem aprendiz
PcD. Local: São Paulo/SP (bairro
Tucuruvi), jornada de 4h/dia.
Salário: R$ 500. Benefícios: vale-
transporte; vale-alimentação.
Inscrições:
http://www.ciee.org.br/portal/estud
antes/pe/elanco/Login.asp ●

P DEPOIMENTO DE APRENDIZ A VENDEDOR-DESTAQUE

ACoca-Cola Femsa conta com 133 aprendizes em ca-
pacitação, alocados em unidades instaladas em di-
versas cidades paulistas. Parceira do CIEE, oferece

diversas oportunidades para o aprendiz se aprimorar e
conquistar novos postos na empresa. Um dos casos de
sucesso é o de Jordan Murilo de Souza Bragiato, 22

anos, que se tornou o vendedor da Coca-Cola mais jo-
vem da América Latina. Ele foi aprendiz de setem-

bro de 2016 a janeiro de 2018, na unidade de
São José do Rio Preto/SP. Ao final do pro-

grama, foi efetivado como promotor
de vendas e um ano depois, promo-
vido a vendedor.  “Ser aprendiz me
desenvolveu profissionalmente. A

gente aprende a lidar com normas, pressão, trabalhar em
equipe, ter flexibilidade e agrega conhecimento, que hoje
transmito aos mais jovens do que eu”, avalia.

“Consegui o apoio na empresa, mas precisei sair da zo-
na de conforto e fazer sempre mais”, conta. No período em
que está na empresa, já comprou duas motos, teve uma
furtada, e dois carros. Seu sonho é estudar e tornar-se su-
pervisor de vendas. “As vagas da Coca-Cola estão disponí-
veis para todos que se encaixarem nas qualificações neces-
sárias, incluindo os jovens aprendizes, que podem se be-
neficiar por já ter uma vivência na empresa e conhecer a
dinâmica do trabalho, embora essas características não se-
jam determinantes”, explica Leopoldo Hernandez Pania-
gua, diretor de RH da empresa. ●

K PAINEL DE VAGAS
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