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E
sta edição traz uma série
de matérias para
estimular o jovem a
ganhar conhecimentos,
preparar-se para o

mercado de trabalho e suprir as
deficiências do ensino médio,
agravadas pelo fechamento das
escolas durante a pandemia. O leitor
vai conhecer uma parte dos serviços
gratuitos que o CIEE oferece aos
estagiários, aprendizes e estudantes
cadastrados em seu banco de
talentos. Destaque para o calendário
de eventos virtuais, que trazem
especialistas de múltiplos ramos de
atividade, que partilham
ensinamentos e experiências com os
participantes. Importante também
conhecer e inscrever-se nos cursos
online do CIEE Saber Virtual, que
oferecem diversas opções para a
preparação e o exercício de
atividades no mercado de trabalho.
Ainda apresenta várias matérias com
assuntos voltados à qualidade de
vida, saúde, comportamento,
redação, entre outros temas. Sempre
com foco no desenvolvimento
integral do jovem.

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

QUANTO VALE O ENSINO MÉDIO 
Os jovens que concluíram o ensino

médio passam, em média, mais
tempo da fase produtiva em em-

pregos formais, têm maior remuneração
e maior expectativa e qualidade de vida
– estima-se que cada jovem com educa-
ção básica viverá quatro anos a mais do
que quem não terminou esse nível de
ensino. Como consequência, tendem a
ter menor envolvimento em atividades
violentas, como homicídios.
O cálculo é do econo-
mista Ricardo Paes
de Barros com base
em estudo do Insper
com a Fundação Ro-
berto Marinho. Tama-
nho do desafio: se-
gundo o IBGE, 10 milhões
dos 50 milhões dos brasileiros
entre 14 e 29 anos não concluíram todas
as etapas do ensino básico (fundamen-
tal e médio). Ao impactar a capacidade
produtiva e comprometer o futuro des-
ses jovens, a evasão escolar gera, ainda,
um prejuízo de 214 bilhões de reais por
ano para o país, ou seja, cerca de 3% do
Produto Interno Bruto (PIB). 

O pesquisador Luiz Cantarelli, do De-
partamento de Ciência Política da Uni-
versidade de São Paulo (USP), revela
preocupação com o potencial da pan-
demia de aumentar
os números da eva-
são escolar, intensi-
ficando a desigual-
dade educacional.
Entre as causas apon-
tadas, estão a queda
da renda familiar e os
efeitos da suspensão
das aulas presenciais,
enfrentada com diferen-
tes soluções.

No CIEE, aulas e vagas ajudam a aliviar a crise

Sempre atento às necessidades dos es-
tudantes, o CIEE se mobilizou para ate-

nuar os efeitos da pandemia, seja man-
tendo e/ou ampliando sua grade de cursos
online gratuito, seja perseverando no es-
forço pela abertura de vagas de estágio e
aprendizagem nas empresas parceiras.  

Assim, os jovens cadastrados no CIEE
contam com vários apoios para driblar a
crise, sem gastar um centavo. Com a reto-
mada da oferta de vagas no primeiro tri-
mestre, também aumentam as chances de
conquistar uma vaga em empresas parcei-
ras, recebendo uma remuneração mensal
(bolsa-auxílio e salário, respectivamente),
além da grande vantagem de adquirirem
prática e posturas profissionais, que fará
toda a diferença nas perspectivas de futu-
ro profissional.

Um outro serviço, também gratuito, é a
oportunidade de frequentar os quase cem
cursos online de curta duração, além da série
de encontros virtuais com especialistas de
várias áreas (ver p. 7). Entre os conteúdos à
disposição dos interessados, estão temas de
desenvolvimento estudantil, como redação
e matemática; de desenvolvimento profis-
sional, caso de informática (competências
técnicas e redes sociais) e de preparação pa-
ra processos seletivos (currículo, dinâmica,
entrevista, etc.); e desenvolvimento pessoal,
com foco em habilidades valorizadas no
mercado de trabalho (posturas profissionais,
pontualidade, criatividade, relacionamento
pessoal). Nos eventos virtuais, tem contato
com grandes temas da atualidade.

» Para saber mais:
acesse o Portal do CIEE.  

Bons de tecnologia, ruins de interpretação

Ao contrário do que se pensa, a familiari-
dade com a tecnologia não torna os

adolescentes atuais – considerados nativos
digitais – automaticamente habilitados a
compreender, distinguir e utilizar com efi-
ciência o enorme volume de conhecimentos

disponíveis na internet. Essa é a con-
clusão de recente estudo divulga-
do pela Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE). A análise mostra a
habilidade de interpretação de
texto avaliada pelo Pisa, exame
internacional de desempenho de

estudantes com 15 anos de idade
aplicado em 79 países. 

Os dados são especialmente
preocupantes no Brasil: apena um

em cada três estudantes (33%) é capaz de di-
ferenciar fatos de opiniões. Nos 38 países da
OCDE, também chamada de clube dos ricos,
esse percentual é de 47%, portanto, não
muito animador também. 

Somente 15% dos brasileiros revelam
habilidades de navegação na internet alta-
mente eficientes, contra 24% na média da
OCDE. Essa fragilidade na formação das no-
vas gerações prejudica muito a inserção no
mundo do trabalho e o exercício da cida-
dania. Isso porque pessoas incapazes de
compreender plenamente o que leem são,
em tese, também inaptas para realizar ta-
refas de alta complexidade e, ao mesmo
tempo, são presas fáceis no ambiente de
desinformação que prospera na internet e
nas redes sociais.  ●



Os aprendizes não cedem ao desalento
que tanto prejudica os jovens durante
a pandemia, e continuam buscando

novos conhecimentos, utilizando a tecnologia.
Prova disso é o entusiasmo com que partici-
pam dos webinars e rodas de conversa que o
CIEE promove para reforçar o desenvolvi-
mento pessoal e comportamental deles, em
paralelo com a capacitação teórica obrigatória
ministrada online em razão da crise sanitária. 

Um bom exemplo vem de Feira de
Santana, polo econômico da Bahia. Ali, as
instrutoras Adriana Cardoso, Gislene de
Oliveira e Danubia Santos, sob a coorde-
nação de Gislene de Oliveira, uniram suas
turmas para a roda de conversa realizada
em março, como parte das reflexões pro-
vocadas pela comemoração do Mês da
Mulher. Empoderamento feminino foi o
tema escolhido, porque tem tudo a ver
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P DIVERSIDADE
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EMPREENDEDORISMO
FEMININO ENTRA 
NA RODA DE APRENDIZES

» ESTÍMULO PARA SONHAR

“Nesse encontro – muito importante para nós, jovens,
testarmos o nosso potencial –, tive oportunidade de

atuar como mediadora. Fiquei feliz e apreensiva, afinal falar e
mediar para outros colegas e, ao mesmo tempo, ser indicada
pelas instrutoras é uma responsabilidade e tanto, mas tudo
fluiu muito bem apesar do nervosismo. Irei falar um pouco de
como a trajetória de dona Tonha pode fazer a diferença na
minha vida e, com certeza, na vida de outros jovens que
participaram do encontro.

A história de vida de dona Tonha é um exemplo de luta e
persistência. Ela mostrou de forma simples e apaixonante como
uma mulher que não teve a oportunidade de se aprimorar nos
estudos saiu de um trabalho informal e conseguiu se tornar uma
grande empresária local. Momentos como esse são muito
importantes para nós, aprendizes, pois dão
estímulo para buscarmos nossos sonhos e
entendermos que, mesmo que existam
dificuldades ao longo do caminho,
poderemos persistir e vencê-los.” 
» Ivana Passos dos Santos, 

20 anos, aprendiz na União 
Leste Brasileira da Igreja
Adventista do Sétimo Dia/
Instrutora Gislene Lopes

» EXEMPLO DOS DESAFIOS

“Como proposta para março, o CIEE trouxe a temática do
empreendedorismo feminino, tema importantíssimo para

que nós, jovens, possamos ter uma noção melhor das várias
áreas do mercado empresarial. Conseguimos ter uma visão
geral e um exemplo clássico dos desafios enfrentados pelas
pessoas que buscam empreender e precisam de muita
resiliência para superar as barreiras no mercado de trabalho.
Também foi possível identificar nessa trajetória a passagem de
um negócio informal, com vendas em locais distintos, sem
clientes fixos, para uma empresa formal, com pontos
estratégicos, clientela fidelizada, buscando abertura de filiais
em outros locais.”
» Alrino Alves da Silva Junior, 23 anos, aprendiz na Ambev/

instrutora Adriana Cardoso



com a redução da desigualdade de gêne-
ro no mercado de trabalho. 

A pauta do encontro: compartilhar a ex-
periência vivenciada por uma empreendedo-
ra de sucesso, Antônia Pereira dos Santos, per-
sonagem muito conhecida em Feira de San-
tana e fundadora da empresa Tonha dos Sal-
gados. Com uma história que se confunde
com a história de sua empresa, Antônia nas-
ceu na década de 1950 em Candeal, municí-
pio do semiárido baiano. Na adolescência, tro-
cou a zona rural pela cidade para tentar mu-
dar sua vida e a da família. Trabalhou como
empregada doméstica, fazia congelamentos
(cozinhava refeições em diversas casas e as
congelava para posterior consumo) e vendia
bolos em feiras-livres. 

No final da década de 1980, já mãe de Ali-
ne, Thiago, Ariana e Juliana, começou a pre-
parar na própria cozinha lanches para vender
aos funcionários dos Correios e aos alunos do
Colégio Estadual Odorico Tavares. Não demo-
rou para que o tempero saboroso rendesse
pedidos para salgados menores, caprichosa-
mente embalados em pacotes individuais.
Sempre pensando em divulgar seus produ-
tos, Antônia passou a atender também fun-

cionários do antigo Baneb e dos fóruns Filinto
Bastos e José Martins. 

A fama crescia e a clientela ia aumentan-
do, tão satisfeita que não demorou para vir a
pergunta: “Tonha, tu não faz uns pasteizinhos
para o aniversário da minha filha, não?”. Ela
não deixou escapar a nova oportunidade e lo-
go se dedicou aos salgados para festas, sem-
pre contando com a ajuda dos quatro filhos,
sem nunca os afastar dos estudos. Cerca de
30 anos depois, o negócio iniciado nos fundos
de uma casa alugada consagrou-se no mer-
cado com a marca Tonha dos Salgados. 

Hoje, a mulher que empreendeu quando
o empreendedorismo ainda estava longe dos
holofotes e dos cursos para o seu desenvolvi-
mento comanda 15 empregados ocupados
em uma fábrica com produção em alta escala,
um espaço para eventos e duas filiais, uma em
Feira de Santana e a recém-inaugurada em
Salvador. “Essa é uma história de esperança,
uma flor nasceu no asfalto, diria o poeta Car-
los Drummond de Andrade”, diz a instrutora
Gislene de Oliveira. “Antônia, ‘Bibi’, finalmente
Tonha rompeu com a sina do fracasso, do de-
sânimo, das dificuldades, numa história que
compartilhamos com nossos jovens”. ●
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» CORAGEM DE NÃO DESISTIR 

“Mesmo não possuindo um alto grau
de escolaridade, a perseverança de

dona Antônia, o cuidado e carinho com
tudo que faz, a forma de acompanhar
cada detalhe da empresa, conhecer o seu
produto, interagir com os clientes foram
fatores importantíssimos para que o seu
negócio se tornasse tão conhecido. Para
quem está começando, essas dicas foram
valiosíssimas e um grande exemplo de
como empreendedores de sucesso
devem se portar.

A importância desses eventos é algo
substancial, pois histórias como a de dona
Antônia inspiram não só jovens
empreendedoras, mas a todas as mulheres,
mostrando que elas podem superar
obstáculos e ser bem-sucedidas em
qualquer área empresarial. Afinal, a gente
sabe que lugar de mulher é onde ela quiser!”
» Samara Shelly Silva Santos, 

21 anos, aprendiz na IDB Atacadista 
de Material de Construção/ Instrutora
Danubia Santos
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» CADA DIA, UM AVANÇO

“Já completei o ensino médio e hoje
trabalho com o canto em casamentos,

formaturas, aniversários, dentre outras. Comecei
bem cedinho e com um só objetivo: levar alegria e
inspiração para algumas pessoas. O CIEE
proporcionou isso quando me convidou para cantar
no encontro com dona Tonha, uma grande referência de
mulher, empresária, que nos presenteou com sua história
de vida e sua trajetória de empreendedora. Um encontro
que com certeza me marcou, como aprendiz. Ela foi tão
paciente na sua jornada, construindo seu negócio de pouquinho em
pouquinho; mas venceu e, com seu testemunho de vida, conseguiu encorajar
jovens a lutar pelos sonhos – principalmente a nós, mulheres, que vivemos num
mundo em que tudo é mais difícil para nós. Mas, sim, somos capazes e só nós
podemos fazer por nós mesma.  

Não só esse, mas todos os encontros de que venho fazendo parte estão
contribuindo de forma muito positiva e necessária para meu crescimento e minha
vida. A importância de ter pessoas comandando isso com tanta garra, força e amor,
me inspira sempre a continuar, pessoas que fazem a diferença, Encontros com
pessoas que fazem a diferença têm me ajudado contra a ansiedade e me fazem
vencer obstáculos, em especial, a minha timidez. Cada dia, um novo aprendizado e a
cada dia querendo aprender mais! 
»  Ana Carolina Cerqueira Oliveira, 21 anos, aprendiz na Santana & Soledade –

Colégio Helyos/ Instrutora Gislene Lopes

» Antônia Pereira dos Santos, a Tonha
dos Salgados
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Referência tradicional no debate de
temas nacionais, do mundo em-
presarial e cultural, do terceiro se-

tor, além da orientação a estudantes, en-
tre outros, o CIEE se reinventou durante a
pandemia. Com aumento de atividades,
as dificuldades inerentes ao trabalho re-
moto e o obstáculo do distanciamento so-
cial, a equipe de relações públicas conse-
guiu a façanha de realizar mais de 160
eventos virtuais gratuitos, no período de
abril de 2020 a abril de 2021. Resultado?
Manteve a qualidade e a atratividade da
agenda de eventos, comprovadas pelos
1,4 milhões de visualizações que registra
nesses doze meses. 

O número de convidados dá a dimen-
são do tamanho do desafio: 600 persona-
lidades, referências nos respectivos cam-
pos de atuação participaram de encon-
tros de vários formatos, como webinars,

rodas literárias, feiras e festivais sobre os
mais variados temas, sem contar os even-
tos internos. “Normalmente convidamos
os palestrantes pelas redes sociais”, expli-
ca Paula Simoni, responsável pelo setor de
relações públicas e eventos. “A maioria já
conhece o CIEE e fica contente em parti-
cipar de ações gratuitas, com conteúdo de
interesse para vários públicos.” 

Os jovens aprendizes, entretanto, me-
recem atenção especial na programação,
com semanas inteiras de palestras sobre
soft e hard skills, perspectivas de carreira,
posturas profissionais, educação financeira
e outros. Com isso e com a participação em
outros eventos, eles têm acesso a novos
conhecimentos, que acabam por reforçar a
capacitação teórica ministrada pelo CIEE
em paralelo ao treinamento prático nas
empresas – capacitação que passou a ser
remota, em razão da pandemia. 

Para dar ideia do nível da colaboração
dos palestrantes, Paula cita alguns deles,
apenas para ilustrar e correndo o risco de
cometer injustiças em razão da limitação do
espaço para esta matéria. Do jornalismo e
televisão: Carioca, Carlos Nascimento, Carlos
Alberto Sardenberg, Milton Jung, Renata
Loures, Nick Marone. Da diplomacia: Filippo
La Rosa, cônsul geral da Itália. Do empresa-
riado: Luiza Helena Trajano, da Magalu. Da
política: Aldo Rebelo, ex-ministro, Paulo Ser-
ra, prefeito de Santo André, e Fabricio Cobra
Arbex, secretário municipal de gestão de
São Paulo. Celebridade: Luiza Brunet.

Os cinco temas de maior sucesso com-
provam a penetração da TV CIEE (que
transmite os eventos ao vivo ou em grava-
ção pelo Portal da entidade e pelo canal no
Youtube) entre os jovens. São eles: apren-
dizagem, educação, empregabilidade, es-
tágio e profissões. ●

P CONHECIMENTO

5 CAMPEÕES DE ACESSOS 

» Esquenta Maratona de Vagas CIEE em
18/2/2021  ● 42.462 visualizações

» Lançamento do curso de história
Cidadania passo a passo, com o jornalista
e historiador Heródoto Barbeiro em
10/2/2021   ● 29.950 visualizações

» Trago sua vaga amada em 2021/ 
Sessão: Dinheiro no bolso em 21/1/2021   
● 28.859 visualizações

» Plantão CIEE Update/Maratona de Vagas CIEE
em 22/2/2021  ● 27.804 visualizações

» Prevenção combinada às Infecções
sexualmente transmissíveis(ISTs/Aids)
em 12/3/2021 ● 25.532 visualizações

EVENTOS VIRTUAIS, 
MAIS UM SUCESSO DO CIEE 

JOVEM CIEE Nº 59 / 5 DE JUNHO DE 2021
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P DICAS DE PORTUGUÊS

Fuja das redundâncias

Com a chegada do inverno, à 0h32 de
21 de junho (vai até às 16h21 de 22
de setembro), é importante dar

atenção às doenças respiratórias, principal-
mente para evitar a incidência de gripe e
da covid-19. Isso porque, quando não são

tratadas adequadamente, essas doenças
podem apresentar graves complicações.
Entre as recomendações, destacam-se as
vacinas contra essas duas enfermidades,
ambas disponíveis gratuitamente nos pos-
tos do SUS e com aplicação escalonada.

Durante a pandemia, os especialistas
recomendam alguns cuidados extras, além
do distanciamento social, fuga de aglome-
rações e uso de máscara e álcool em gel,
tais como:
» Evitar excessos na alimentação
» Manter-se hidratado
» Agasalhar-se ao sair
» Manter ambientes bem ventilados
» Cuidar do bem-estar, com práticas de

respiração, meditação e alongamento. ●

Para enfrentar o inverno
P SAÚDE

ATENÇÃO AOS SINTOMAS:

                                    GRIPE                                                                         COVID-19
                                  Tosse                                                                        Tosse
                          Dor de cabeça                                                                Febre
                        Perda de apetite                                            Desconforto respiratório
                    Febre com calafrios                                  Ausência de olfato e/ou paladar
              Dores no corpo e cansaço                            Falta de ar (sintoma mais grave)
              Dor ou irritação na garanta                                                         
     Nariz congestionado ou escorrendo

» Acabamento final
» Agora já
» Almirante da

Marinha
» Antecipar para

antes
» Cabeça decapitada

» Conclusão final
» Conviver junto
» Elo de ligação
» Criar novos

empregos
» Encarar de frente
» Exportar para fora

» Ganhar grátis
» Há anos atrás
» Inaugurar o novo

prédio
» Introduzir dentro
» Irmãos gêmeos
» Labaredas de fogo

» Manter o mesmo
» Metades iguais
» Novidade inédita
» Panorama geral
» Pequenos detalhes
» Planejar

antecipadamente

» Planos para o futuro
» Protagonista

principal
» Repetir de novo
» Surpresa inesperada
» Todos são unânimes
» Viúva do falecido ●

Esperado, mas também temido por
quem quer garantir alguns ponti-
nhos para o vestibular do ano que

vem, o Enem 2021 finalmente foi marcado
para novembro. O candidato tem, portan-
to, quase seis meses para reforçar seus co-
nhecimentos. Bom começo é se preparar
para pontuar bem na redação, prova que
tem grande peso no resultado final e der-
ruba muitos participantes. 

Hoje, JOVEM CIEE dá dicas para evitar a
redundância ou repetição de palavras e
ideias. É um vício de linguagem que passa
a impressão de que o texto é fraco e vazio.
Como as expressões redundantes são qua-
se automáticas, o melhor caminho para se

livrar do vício é ficar alerta, prestando aten-
ção ao que você fala ou escreve, além de
observar o que ouve ou lê. Há dois exem-
plos conhecidos e perfeitos para mostrar
como a redundância compromete o texto. 

» ENTRAR E SAIR 
Quando Juliana saiu para fora do prédio,
Marcelo entrou para dentro por outra
porta.
Desencontro dos namorados e trombada
no idioma. Alguém já saiu para dentro ou
entrou para fora?
✔ Correto: Quando Juliana saiu do

prédio, Marcelo entrou por outra
porta. 

» SUBIR E DESCER
Mariana subiu para cima pela escada da
frente e Paulo desceu para baixo pelos
fundos. 
Outro desencontro e mais uma trombada.
Quem já subiu para baixo ou desceu para
cima?
✔ Correto: Mariana subiu pela escada da

frente e Paulo desceu pelos fundos. 

Esses dois exemplos são bem conhecidos,
fáceis de evitar e até provocam comentários
bem-humorados. Mas há casos menos criti-
cados, embora também comuns. Para acertar,
elimine os termos em vermelho das expres-
sões a seguir e memorize a listinha. 

Fonte: Amil

JOVEM CIEE Nº 59 / 5 DE JUNHO DE 2021
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Vagas ONE  / Estágio

*Total em 09/06/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

CAPITAL/INTERIOR PAULISTA
» Curso: Administração de Empresas,

formação de dez/2022 a dez/2023.
Local: Itapetininga/SP. Área:
Atendimento ao cliente, atividades
operacionais/análise de documentos,
recebimento de receituários e
registros de informações em sistema .
Horário: 12h as 18h. Bolsa-auxílio:
R$ 500,00. Benefícios: auxílio-
transporte. Requisito: pacote Office;
residir em Itapetininga. Contato:
Aplicativo CIEE

» Curso: Design gráfico, web design,
games/jogos digitais, audiovisual ou
publicidade, cursando ensino
superior no período noturno,
formação de jun/2022 a dez/2023.
Local: São Paulo/SP. Área: criação de
imagem 2D para cenários virtuais;
criação e edição de sites; criação de
vinhetas e efeitos audiovisuais para a
edição de web aulas. Horário: 9h a
15h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$
1.200. Benefício: vale-transporte.
Requisito: residir em São Paulo/SP.
Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: Técnico em segurança do
trabalho, formação a partir de
dez/2021. Local: Mauá/SP. Área: auxiliar
a área de EHS e as reuniões de Cipa.
Horário: não informado. Bolsa-auxílio:
R$ 1.253 até R$ 1.475,06. Benefícios:
vale-transporte; tíquete alimentação;
restaurante na empresa; seguro de vida;
possibilidade de efetivação. Requisito:
pacote Office. Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: Engenharia mecânica,
eletrônica ou mecatrônica, cursando
4º ano do ensino superior.  Local:
Embu/SP. Área: criação de imagem
2D para cenários virtuais; criação e
edição de sites; criação de vinhetas e
efeitos audiovisuais para a edição de
web aulas. Horário: 9h a 15h, seg. a
sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.200.
Benefício: vale-transporte.
Requisito: residir em São Paulo/SP.
Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: Análise e desenvolvimento de
sistemas, engenharia da computação,
ciência da computação, sistema de
informação, tecnologia da informação

ou correlatos, cursando ensino
superior a partir do 3º sem. Local:
Jaguariúna/SP. Áreas: análise de
dados, SQL, dentre outras. Horário:
9h a 15h30, seg. a sex. Bolsa-auxílio:
R$ 1.500. Benefício: vale-transporte;
transporte da empresa. Requisitos:
inglês intermediário; conhecimento
básico de banco de dados e SQL;
conhecimento em HTML é diferencial.
Contato: Aplicativo CIEE

PARÁ
» Curso: Administração ou direito,

cursando no período noturno,
formação de dez/2022 a dez/2024.
Local: Marabá/PA. Área:
atendimento, autenticação de
documentos e reconhecimento de
firma. Horário: 10h a 16h, seg. a sex.
Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefícios:
vale-transporte. Requisitos: pacote
Office; residir no estado do Pará;
disponibilidade para estagiar na
cidade de Marabá; desejável curso de
Libras. Contato: Aplicativo CIEE ●

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.

K PAINEL DE VAGAS 

7.858* 
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
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Vagas CIEE para estágio

» Organização sem fins lucrativos oferece
vagas de estágio para pessoas com
deficiência, cursando ensino superior
em administração, gestão em RH,
engenharia de produção, contabilidade
e marketing. 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 paulistana abre vagas para
estágio LGBTIA+ cursando 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), seg. a
sex., 13h a 17h. Bolsa-auxílio: R$ 690.
Benefício: auxílio-transporte (R$
192,30). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 3466825

» Empresa no segmento veicular oferece
vagas de estágio para universitários
negros cursando ensino superior em
publicidade e propaganda, marketing
e 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 ●

» Empresa privada oferece vagas CLT 
para pessoas com deficiência e ensino
superior completo em TI. Áreas: tecno-
logia/infraestrutura: administração –
SCCM 2016 (deployment, OSD, criação
de pacote e custom report), admin 
server regional (br, ve, co, pt). Requisi-
tos: conhecimento e criação de aplicati-
vos, pacotes, task sequences, software
metering e compliance settings (confi-
guration items e baselines); implanta-
ção OSD (operating system deploy-
ment) para aplicação de imagens de
sistema operacional; conhecimento nos
produtos de P&C; experiência em ope-
rações e atendimento comercial. Local:
São Paulo/SP (Av. Juscelino 
Kubitschek). Horário: flexivel. Salário: a
combinar. Benefícios: vale-transporte;
vale-refeição, assistência médica e
odontológica. Inscrições: https://por-
tal.ciee.org.br/processos-seletivos-espe-
ciais/inclui-ciee-continuo/ ●

» Curso: Comunicação social e correlatos,
5º sem. Área: comunicação. Horários:
10h a 14h; aos sábados, 11h a 15h.
Bolsa-auxílio: R$ 600. Benefício:
auxílio-transporte. Requisito: gênero
masculino. Local: São Paulo/SP (bairro
Sé). Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 03487672

» Curso: Direito, 5º a 8º sem. Área:
jurídica/processos. Horários: 10h a 12h;
13h a 17h. Bolsa-auxílio: R$ 1.142,80.
Benefício: auxílio-transporte.
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP

(bairro Centro). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03498369

» Curso: Ciências contábeis, 1º a 7º sem.
Área: administrativa/gestão. Horários:
8h a 13h; 14h a 15h. Bolsa-auxílio: R$
1.100. Benefício: auxílio-transporte.
Requisito: Excel. Local: São Paulo/SP
(bairro Santa Efigênia). Contato: (11)
3003-2433, informar o código
03482231

» Curso: Secretariado, 1º a 7º sem. Área:
secretariado/recepção. Horários: 8h a

13h; 14h a 15h. Bolsa-auxílio: R$ 800.
Benefício: auxílio-transporte.
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro República). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03533019

» Curso: Comunicação social, formação
entre dez/2022 e dez/2023. Área:
comunicação. Horário: 9h a 15h. Bolsa-
auxílio: R$ 1.800. Benefícios: auxílio-
transporte. Requisitos: inglês avançado
e Excel. Local: São Paulo/SP (bairro Vila
Cordeiro). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 03475090 ●

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. 

Vagas CLT 
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Vagas Jovem
Talento CIEE
Estágio

Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 09/06/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

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 no segmento hospitalar
oferece vaga para jovem aprendiz
com deficiência. Local: São
Paulo/SP (bairro Tucuruvi), seg a
sex, 4h/dia. Salário: R$ 500. Bene-
fícios: vale-transporte; vale-ali-
mentação. Inscrições:
http://www.ciee.org.br/portal/es-
tudantes/pe/elanco/Login.asp, in-
formar Vaga PCD ●

K PAINEL DE VAGAS

2.366* 
VAGAS BRASIL 
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

» Curso: Ensino médio concluído.
Área: arco administrativo.
Horário: 9h a 15h. Salário: R$
1.163. Benefício: vale-transporte;
vale-refeição. Requisito: 18-22
anos. Local: São Paulo/SP (bairro
Cidade Monções). Contato: (11)
3003-2433, informar o código
03527872

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

» Curso: Ensino médio concluído.
Área: arco administrativo.
Horário: 9h a 15h. Salário: R$
1.100. Benefícios: vale-transporte;
vale-alimentação; assistência
médica e odontológica.

Requisito: não há. Local: São
Paulo/SP (bairro Brooklin Paulista).
Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03517688

» Curso: Ensino médio cursando.
Área: arco administrativo.
Horário: 9h a 15h. Salário: R$
1.000. Benefícios: vale-transporte;
vale-refeição; assistência médica e
odontológica. Requisito: gênero
feminino. Local: São Paulo/SP
(bairro Cidade Monções). Contato:
(11) 3003-2433, informar o código
03522729

» Curso: Ensino médio cursando.
Área: arco administrativo.
Horário: 8h30 a 12h30.  Salário:
R$ 500. Benefícios: vale-
transporte; vale refeição.
Requisito: 18-22 anos. Local: São
Paulo/SP (bairro Brooklin Novo).
Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03542812 ●

» Área: Administrativa. Horário: 9h a
16h. Bolsa-auxílio: R$ 750. Benefício:
auxílio-transporte.  Requisito:
cursando 1º ao 3º ano do ensino
médio. Local: São Paulo/SP (bairro
Sé). Contato: acesse Portal CIEE e
informe o código 03527351

» Área: Administrativa. Horário: 8h a
14h. Bolsa-auxílio: R$ 650. Benefício:
auxílio-transporte. Requisito:
cursando 1º ao 3º ano do ensino
médio. Local: São Paulo/SP (bairro
República). Contato: acesse Portal
CIEE e informe o código 03480095

» Área: Administrativa. Horário: 10h a
17h. Bolsa-auxílio: R$ 700.
Benefícios: auxílio-transporte;
assistência médica.
Requisito: cursando do 1º ao 3º ano
do ensino médio. Local: São Paulo/SP
(bairro República). Contato: acesse
Portal CIEE e informe o código
03481626

» Área: Administrativa. Horário: 12h30
a 18h30. Bolsa-auxílio: R$ 500.
Benefícios: auxílio-transporte; recesso
remunerado. Requisitos: cursando o
1º ao 3º ano do ensino médio; Excel;
Word.  Local: São Paulo/SP (bairro
República). Contato: acesse Portal
CIEE e informe o código 03526131

» Área: Comércio. Horário: 12h30 a
18h30. Bolsa-auxílio: R$ 350.
Benefício: auxílio- transporte.
Requisitos: cursando 1º ou 2º ano do
ensino médio; gênero masculino.
Local: Taboão da Serra/SP. Contato:
acesse Portal CIEE e informe o código
03540838 ●

K PAINEL DE VAGAS
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PEQUENO MANUAL DO 

BOM ESTAGIÁRIO
Já vão longe os tempos em que esta-

giário entrava na empresa totalmente
despreparado para o mundo corpo-

rativo, ou seja, como um jovem que come-
çaria do zero e, aos poucos, iria adquirindo
experiência prática e posturas adequadas.
Hoje, a situação é outra: o estagiário já pre-
cisa chegar com uma bagagem de habilida-
des pessoais e comportamentos – requisi-
tos que chegam até valer, na seleção, até
mais do que competências técnicas. Isso
porque as empresas estão mais interessadas
naquele estudante que mostra bom poten-
cial para construir uma carreira de sucesso.
Em resumo, soma mais pontos o jovem pre-
parado para interagir, contribuir para o ne-
gócio e evoluir dentro da empresa. 

Para atrair novos talentos, mais de 30 mil
organizações têm parceria com o CIEE na
administração de seu programa de estágio,
que inclui a triagem de perfis de candidatos
no banco de talentos, a realização de pro-
cessos seletivos, a oferta de cursos online de
treinamento e desenvolvimento, orientação
de carreira para os estudantes, esclareci-
mentos de dúvidas sobre estágio, elabora-
ção de contratos, etc.

Na busca por uma oportunidade de
acesso ao mercado de trabalho, de acordo
com a legislação específica, o conteúdo do
curso e a supervisão da escola, o jovem pre-
cisa fazer sua parte. Deve cultivar posturas
e comportamentos que o destacarão no
ambiente organizacional, despertarão a boa

vontade dos profissionais em auxiliá-lo e
fortalecerão o desenvolvimento pessoal,
profissional e estudantil. 

Um bom ponto de partida é levar em
conta que, além dos cuidados com o visual, a
higiene pessoal e linguagem (escrita e oral),
as redes sociais funcionam como uma vitrina
para os recrutadores. Portanto, toda atenção
ao que postar, porque ali o recrutador terá o
primeiro contato com o candidato e poderá
avaliar o quanto ele está antenado ao que
acontece no mundo, incluindo economia,
área de atuação da empresa, política, inova-
ção, entre outros assuntos. Como conseguir
esse perfil? Confira as dicas que a JOVEM CIEE
preparou para ajudar no seu desempenho
antes, durante e depois do processo seletivo. 

» USE AS REDES SOCIAIS 
A SEU FAVOR
Para isso, atualize sempre seu perfil
profissional, para evidenciar que está

empenhado em evoluir em suas áreas 
de interesse, em enriquecer seus

conhecimentos e em dar espaço na sua 
agenda para atividades extracurriculares, como
voluntariado, esportes, cultura e lazer.

» LIGUE AS ANTENAS 
NA REALIDADE

Acompanhe e comente o noticiário,
demonstrando que tem espírito crítico e
capacidade para distinguir fatos de
opiniões e fake news. Assim, será visto como
alguém apto a manter conversação produtiva com a
equipe, os clientes e as chefias.

» ESCOLHA A ÁREA E LISTE 
AS EMPRESAS EM QUE GOSTARIA 
DE TRABALHAR
Ou seja, se for convocado por 

uma delas, estará preparado para avaliar 
a proposta de estágio, participar com

pertinência da entrevista, verificar se a organização se
identifica com seus valores e princípios. Não esqueça: é
quase impossível ter sucesso e ser feliz num 
ambiente em que você não se encaixa.

» MENTIR, JAMAIS
Não inclua no seu perfil e nem no seu
currículo qualidades e aptidões que você
não tem, porque mais cedo ou mais tarde

as informações falsas serão descobertas.
Isso, além de sinal de imaturidade e

despreparo, colocará você, certamente, em
situações e posições insustentáveis.

» DESTAQUE SEUS DIFERENCIAIS
Cursos de idiomas e informática, palestras
e seminários sobre suas áreas de interesse
e outros aprendizados voltados ao
enriquecimento do seu perfil serão muito
bem-vistos pelo recrutador e pelos gestores de
RH e da área à qual você será designado.

» PREPARE-SE PARA APRENDER E
COLABORAR
Nos dias atuais, o estagiário entra na
empresa não somente para aprender, mas

também para colaborar com o resultado da
equipe e do negócio. Portanto, com todo o

cuidado para não ser inconveniente, mostre curiosidade,
pergunte e busque esclarecimentos. Quando for oportuno,
manifeste sua opinião bem fundamentada, revele seus
conhecimentos sem arrogância e deixe claro que tem
vontade de avançar na profissão. Em resumo, a organização
sabe que, quanto mais colaborativo e mais proativo, mais o
estagiário terá chance de evoluir na carreira e tornar-se um
excelente funcionário ou gestor ●
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P DADOS & FATOS

INTERNET
PARA TODOS

Neste ano, mais da metade de estu-
dantes que ingressaram na Universi-
dade de São Paulo (USP) vieram de

escolas públicas, ocupando 5.678 (57%) das
10.992 vagas preenchidas. Desses, 44,1% se
autodeclararam pretos, pardos e indígenas.
Considerando os candidatos que ingressa-
ram por ampla concorrência, a proporção
desse segmento entre os calouros da mais
prestigiada universidade do país ficou em
27,4%. Para lembrar: há dez anos, apenas
26,1% dos ingressantes haviam feito o ensi-
no médio integralmente na rede pública;
5,8%, parcialmente; e 13,6% se autodeclara-
ram pretos, pardos e indígenas.●

Aumentou em 36% a emissão de
vistos de permanência concedidos
pelos Estados Unidos na categoria

EB2, que inclui profissionais excepcionais
em áreas como saúde, aviação e enge-
nharia. Em números absolutos, isso sig-
nifica que somente em 2020 o Brasil
perdeu mais 1.899 desses talentos,
que saíram em busca de melho-
res salários, melhores condi-
ções de trabalho e melhores
condições de vida. 

A fuga de cérebros afe-
ta em especial a área de
saúde (médicos, enfermei-
ros e fisioterapeutas for-
mam a maioria dos que
partiram), pesquisa, tecno-

logia e inovação, avaliam os especialistas.
Considerando que investimentos em
inovação e tecnologia, hoje, são funda-
mentais para aquecer a economia, não
é difícil entender porque dezenas de
países travam uma “guerra pelos talentos”,
num movimento do qual o Brasil, infe-

lizmente, está fora. Com isso,
perde capital humano de

alta qualidade, na maioria
egresso de universi-
dades públicas ou
bolsistas em centros
de pesquisa. Ou seja,

estamos virando um
país emergente que fi-

nancia o desenvolvimen-
to das nações ricas. ●

CRESCE FUGA DE CÉREBROS

Fonte: Viva Bem/Uol com informações dos gas-
trocirurgiões e endoscopistas Eduardo Grecco, pro-

fessor da Faculdade de Medicina do ABC e da Uni-
versidade Municipal de São Caetano do Sul (São

Paulo); e Eduardo Leite, coordenador do setor de ci-
rurgia do Hospital Emec (Bahia).  

foto: Cecília Bastos/USP Imagens

Até que enfim uma boa notícia
relacionada à educação pública.
O Congresso Nacional aprovou

a destinação de 3,5 bilhões de reais, pa-
ra serem aplicados para possibilitar o
acesso à internet de professores da
educação básica (fundamental e mé-
dio) da rede pública em razão da pan-

demia. Com repasse único, metade do
benefício poderá ser usada para com-
prar celulares ou tablets. Serão con-
templados os estudantes de famílias
vinculadas ao Cadastro Único de Pro-
gramas Sociais do governo federal e os
matriculados em colégios de comuni-
dades indígenas e quilombolas. ●

NOVIDADES
NA USP

Oconsumo excessivo de bebidas alcoó-
licas é capaz de causar diversos pro-
blemas no corpo todo: desde inflama-

ção nos órgãos até perda de memória e capa-
cidade de concentração. Sem insistir na abs-
tenção, os especialistas recomendam beber
com moderação, pois as consequências do
excesso de consumo são graves. Confira.
» Afeta o sistema nervoso central e pode

ocasionar falta de concentração em
atividades rotineiras e déficit de memória,
ou seja, esquecimentos. 

» Provoca a famosa tremedeira, que torna
difícil ou até impossível realizar tarefas que
exijam estabilidade das mãos. 

» Altera o humor, deixando a pessoa mais
irritável e menos disposta para as
atividades diárias. 

» Causa lesões no músculo do coração, no
pâncreas (pancreatite fulminante ou
crônica) e, principalmente, no fígado
(causa problemas como hipertensão,
arritmia cardíaca e cirrose, que pode exigir
transplante). 

» Irrita a mucosa do estômago, ocasionando
úlceras, hemorragias e gastrite.

» Causa desidratação, deixando a pele e os
lábios mais secos, além de provocar
câimbras, dores musculares e inchaço em
todo o corpo.

NA PRÁTICA
✔ Reconheça seus limites
✔ Tome água junto com as bebidas

alcoólicas
✔ Antes, faça uma boa refeição ●

P COMPORTAMENTO

A ARTE DE
SABER BEBER
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