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O Programa Jovem Aprendiz CIEE é regulamen-
tado pela Lei nº 10.097/2000, Ministério da Eco-
nomia e suas portarias, e visa ao desenvolvimento 
efetivo de adolescentes e jovens com base em uma 
proposta disruptiva, possibilitando total imersão e 
correlação dos conteúdos do mundo do trabalho, 
prática profissional e sociedade, garantindo a capa-
citação prática e capacitação teórica, estimulando e 
potencializando as competências socioemocionais, 
comportamentais e técnicas. 

De acordo com o Artigo 429-CLT, as empresas de 
médio e grande porte são obrigadas a empregar 
o público jovem dos 14 aos 24 anos incompletos 
considerando o equivalente a 5%, no mínimo, e 
15%, no máximo dos trabalhadores existentes e 
cargos que demandem formação profissional, por 
estabelecimento. 

A formalização da aprendizagem é realizada atra-
vés de um contrato especial de trabalho com prazo 
determinado, por escrito, assegurando a inscrição 
do aprendiz no programa de aprendizagem profis-
sional e a validade do contrato pressupõe anotação 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrí-
cula e frequência do aprendiz à escola.

PROGRAMA JOVEM 
APRENDIZ CIEE

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/aprendizagem-profissional
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BENEFÍCIOS PARA
AS EMPRESAS

Cumprimento da Lei 
10.097/2000

Empresas registradas 
no “SIMPLES”, não têm 

acréscimo na contribuição 
previdenciária

Recolhimento de apenas 
2% de FGTS (redução 
de 75% da contribuição 

normal)

Dispensa do Aviso Prévio 
remunerado

Isenção de multa 
contratual rescisória

Responsabilidade
Social

Contribuição para o recrutamento e formação de futuros 
profissionais da empresa, propiciando a renovação do quadro 
de colaboradores com novos talentos que contribuam com 
para o ambiente corporativo.

PÚBLICO-ALVO

DIREITOS
GARANTIDOS
AO APRENDIZ

CURSOS
OFERTADOS

Jovens de 14 a 24 anos incompletos 
que estejam cursando o Ensino 
Fundamental, cursando ou 
concluintes do  Ensino Médio.

Comércio e Varejo;

Auxiliar de Produção;

Alimentação: preparo e serviços;

Auxiliar de Logística;

Operador de Telemarketing;

Indústria da Carne;

Mecanização Agrícola;

Arco em Ocupações Agrícolas;

Arco Bancário Adolescente e Jovem;

Arco Administrativo;

 Assistente Administrativo Rural;

Operador de hardware, software
e redes***

*** Programa exclusivo disponível em 
algumas regiões. A adesão ao progra-
ma exige uma consulta prévia.
*** Fale com seu Consultor CIEE.

Carga horária de 4h ou 6h
A distânciaPresencial

Salário mínimo-hora ou 
condição mais favorável;

Vale-transporte;

13º salário;

INSS;

Férias; (coincidindo com férias 
escolares, sendo vedado o 
parcelamento para menores 
de idade);

Certificado de Qualificação 
Profissional na conclusão da 
capacitação teórica.

https://portal.ciee.org.br/estudantes/jovem-aprendiz-ciee/
Portal CIEE | Jovem Aprendiz CIEE:

https://portal.ciee.org.br/estudantes/jovem-aprendiz-ciee/
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TRIAGEM, CONVOCAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO CANDIDATO

O CIEE encaminha para a empresa os candidatos de acordo com a área 
solicitada pela Empresa, através de seu banco de dados e outras fontes de 
divulgação.

MATERIAL DIDÁTICO 

Todos os materiais didáticos do Programa Jovem Aprendiz CIEE são sus-
tentáveis, inclusivos, rapidamente atualizáveis e tecnológicos, destinando 
ao aprendiz o acesso a um E-book do conteúdo abordado durante as ofici-
nas da capacitação teórica.

METODOLOGIA

Conjunção autoral inspirada nas metodologias 
participativas, no sociointeracionismo e no 
modelo andragógico que propicia ao jovem uma 
ampla visão acerca de suas vivências, resultando 
em sua participação efetiva como integrante ativo 
da sociedade e responsável pela sua curadoria 
profissional e acadêmica.

CERTIFICAÇÃO

Para adquirir o certificado, o aprendiz precisa ter 75% de frequência em todo 
o  programa de aprendizagem. Em caso de interrupções antecipadas ou au-
sências que comprometam essa frequência, será fornecida uma declaração 
de participação com a carga-horária das oficinas concluídas.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

O CIEE possui uma plataforma para  a empresa parceira ter o controle de 
frequência dos seus aprendizes no nosso curso de capacitação teórica.

SERVIÇOS OFERECIDOS
PELO CIEE

Acompanhamento Integral do Aprendiz: Re-
alização de avaliações de desempenho nas ati-
vidades práticas e teóricas e acompanhamento 
pedagógico e social durante toda participação no 
Programa de Aprendizagem.

COMO DIVULGAMOS AS VAGAS E OPORTUNIDADES?

Portal CIEE; 
Facebook CIEE; 
Postos de Atendimento CIEE; 
Meios Eletrônicos (SMS e E-mail); 
Cartazes nas Instituições de Ensino; 
Expo CIEE (Feira do Estudante) 
Central de Atendimento aos estudantes;
Possibilidade de divulgação do serviço ou produto 
da empresa no Clube de Benefícios CIEE+.

DIFERENCIAIS



8  |  PROGRAMA JOVEM APRENDIZ CIEE

www.ciee.org.br 
3003-2433

/oficial.ciee /oficial.ciee /ciee_oficial1 /oficialciee /@oficial.ciee/company/oficialciee

http://www.ciee.org.br
https://portal.ciee.org.br/estudantes/jovem-aprendiz-ciee/
https://www.youtube.com/c/OficialCIEE
https://twitter.com/CIEE_oficial1?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/oficial.ciee/
https://br.linkedin.com/company/oficialciee
https://www.tiktok.com/@oficial.ciee?
https://www.facebook.com/oficial.ciee

