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O
s tempos estão difíceis
no mercado de
trabalho,
principalmente para os
jovens que chegam aos

processos seletivos sem experiência.
Sempre na missão de auxiliar na
inserção profissional das novas
gerações, o CIEE vem redobrando
seus esforços para vencer as
dificuldades impostas pela
pandemia do novo coronavírus.
Assim, no primeiro semestre,
conseguiu ampliar o número de
vagas para estágio e aprendizagem
ofertadas por organizações
parceiras, que compartilham o
objetivo de apoiar os jovens na
conquista de uma renda mensal para
ajudar nas despesas da casa e no
custeio dos estudos. Por isso,
recomendamos aos jovens que
consultem regularmente o site do
CIEE, para conferir as vagas abertas.
E também que aproveitem os muitos
cursos e eventos online que
melhorarão as condições de vencer
os processos seletivos. 

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.

Jacyra Octaviano, editora executiva
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Asituação não está nada fácil para
quem quer dar os primeiros passos
no mercado de trabalho. Nos pri-

meiros seis meses do ano, os jovens – sem-
pre os mais prejudicados pelo desem-
prego em tempos de crise –, veem a
situação se agravar muito com a pandemia
da covid-19, a suspensão das aulas pre-
senciais e a queda da produção das em-
presas. Com isso, o país chegou a um triste
recorde, com 31,4% de desocupação na
faixa até 24 anos de idade. 

Nesse quase deserto de oportunida-
des, o CIEE aparece como uma grande es-
perança de inserção profissional dos jo-
vens. Nesse mesmo período (janeiro-ju-
nho), a entidade intermediou 144 mil con-
tratações para vagas remuneradas de es-
tágio e aprendizagem em organizações
parceiras. A análise desses dados eviden-
cia o sucesso do grande esforço que o
CIEE empreende em favor dos jovens, bas-
tando citar que nesse mesmo período
conseguiu expandir em 27,6% o número
de vagas ofertadas, na comparação com
o segundo semestre de 2020. 

São várias as razões que estimulam o
CIEE na busca por oportunidades de for-
mação de futuros profissionais para o
mercado de trabalho. Uma das principais
é assegurar uma renda mensal que possi-
bilite aos jovens prosseguir nos estudos,
sem necessidade de se evadir da escola
para ajudar no orçamento familiar – uma
trágica sina de tantos deles que, em nome
da sobrevivência, se veem condenados a
atuar em atividades informais ou mesmo

ilegais, sem perspectivas de se capacitar
para no futuro avançar numa carreira se-
gura e promissora.   

No total dos novos contratados, o es-
tágio superou a marca de 108 mil novas
oportunidades – fato que, na análise dos
gestores do CIEE, reforça a aposta das em-
presas na formação profissional de futuros
talentos, em especial os recrutados entre

os universitários, segmento que responde
por 80% dos estagiários em atividade,
14,3% são estudantes do ensino médio e
5,5% cursam nível técnico.  Confirmando
o viés social do estágio, todos eles, em pa-
ralelo à contratação para treinamento prá-
tico, devem cumprir a obrigatoriedade le-
gal de frequentar regularmente a escola –
ou seja, o estágio é, também, uma solução
para conter a crescente e preocupante
evasão escolar.

Outros 35,6 mil jovens ingressaram
como aprendizes em organizações par-
ceiras para adquirir competências e habi-
lidades em diversas áreas de atuação, so-

mando a prática em ambiente de traba-
lho aos cursos teóricos ministrados pelo
CIEE, sempre de acordo com a Lei da
Aprendizagem, que beneficia jovens e
adolescentes com idades entre 14 e 24
anos. Nessa modalidade de formação
profissional, 56,6% dos jovens concluíram
o ensino médio, 37% ainda cursam esse
nível e 6,5% ainda estão no fundamental.
Aqui também, vale destacar o viés social
da aprendizagem que, ao garantir salário
e outros direitos CLT ao contratado, con-
tribui para reforçar a renda familiar e re-
duzir a evasão escolar, visto que tem en-
tre os requisitos a frequência ou conclu-
são do ensino médio – essa, uma etapa
básica da escolaridade requerido em boa
parte dos empregos formais disponíveis
no mercado de trabalho.

O CIEE, entretanto, não se satisfaz em
colocar o jovem numa vaga de estágio ou
aprendizagem. Suas ações de apoio a esse
público inclui uma grande série de ações
gratuitas que vão além do recrutamento,
da triagem e da contratação, e avançam
até a conclusão do período de formação
profissional. Ou seja, além de acompanhar
o jovem também durante a vigência do
contrato, disponibiliza conteúdos de for-
mação profissional de acordo com as de-
mandas das empresas, assessora nos trâ-
mites legais que envolvem a administra-
ção dos contratos, oferece cursos, pales-
tras e seminários para enriquecer conhe-
cimentos e desenvolver habilidades so-
cioemocionais e competências básicas
para atuação profissional. ●
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No total dos novos
contratados, o estágio superou

a marca de 108 mil novas
oportunidades – fato que, na
análise dos gestores do CIEE,

reforça a aposta das empresas 
na formação profissional 

de futuros talentos

P MERCADO DE TRABALHO

CIEE ABRE PORTAS PARA 
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES



“OBradesco foi a primeira empresa a me dar
oportunidade profissional e isso trouxe ga-
nhos imensuráveis para a minha carreira.

Com o programa de estágio, pude traçar metas e ob-
jetivos mais altos, pois passei a enxergar um horizonte
profissional de crescimento. Aqui, além de um pacote
de benefícios contratuais, aprendo sobre projetos, me-
todologias ágeis, comunicação assertiva e relaciona-
mento com a liderança. Também posso percorrer
as trilhas de aprendizagem da Unibrad (Universi-
dade Bradesco), onde tenho acesso a cursos e
palestras que me auxiliam de maneira excep-
cional. Minha gestora também tem papel re-

presentativo no meu desenvolvimento, e contribui signifi-
cativamente com o meu fluxo de aprendizagem. Ter acesso
aos gerentes e suas experiências, aliás, é um benefício de
grande valor. 

A oportunidade de estagiar no Bradesco tem refle-
tido positivamente tanto no meu lado profissional

quanto pessoal: além de mais habilidades, me sinto
cada vez mais confiante.”

Henrique Alves dos Santos, 26 anos, estu-
dante do 3º ano de segurança da informação da
Faculdade Zumbi dos Palmares e estagiário do es-
critório de projetos do departamento de comer-
cialização de produtos e serviços do Bradesco
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“Estamos muito felizes em participar do concurso. É
uma pesquisa muito séria e voltada para os melhores
programas de estágio do país. Temos como objetivo

proporcionar aos estagiários uma experiência única, desde
o processo de seleção até a trilha de desenvolvimento.
Agradeço a todos nossos estagiários do Brasil, que são
muito engajados durante toda essa jornada e, também,
por participarem da pesquisa indicando o nosso programa
de estágio como um dos melhores do Brasil.”

Fernanda Proença, coordenadora de estágio da Jacobs Dou-
we Egberts/JDE (ranqueada no Prêmio CIEE Melhores Programas de Está-
gio/categoria indústria)

GANHOS PARA A CARREIRA

Na indústria

“Receber o Prêmio Melhores Programas
de Estágio 2020 foi uma grande satis-
fação, resultado que teve impacto muito

positivo na instituição. Divulgamos em nossas
redes sociais, e nossos colaboradores e estagiários
compartilharam e comentaram sobre o orgulho em
fazer parte da Cassi. É um reconhecimento pela construção
do programa que temos feito ao longo de muitos anos e que
se tornou ainda mais desafiadora no último ano, em função
do cenário atual. Mas, pelo resultado da pesquisa, chegamos
à conclusão de que estamos no caminho certo. Na Cassi, o

programa de estágio é uma forma de investir e
qualificar profissionais para a instituição e para o

mercado, preparando-os para os desafios que
podem vir a encontrar ao longo da trajetória
profissional e aprendendo com eles, que vêm
com conhecimentos novos, uma grande vontade

de fazer a diferença e contribuir para o cresci-
mento da instituição. Acreditamos que a oportu-

nidade de estágio pode mudar vidas. Temos muitos
casos de colaboradores que iniciaram sua trajetória

na Cassi como estagiários.”
Karina Moretti, gerente de divisão de capital humano da Cai-

xa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil/Cassi (ran-
queada no Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio/categoria
terceiro setor)

No terceiro setor

P ECOS DO 12º PRÊMIO CIEE
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Como as empresas veem o estagiário CIEE



“Ser reconhecido como o banco que tem o
melhor programa de estágio do Brasil é,
sem dúvida, uma grande conquista. Re-

ceber esse prêmio pelas mãos do CIEE em um
ano tão difícil como o que estamos atravessando,
quando ratificamos o compromisso com nosso
time, torna tudo ainda mais especial. Nós, do
Bradesco, agradecemos a todos os estudantes
que trabalham conosco e que, por meio de suas
percepções sobre a organização, nos permitiram chegar
até aqui. Empenhamo-nos constantemente para oferecer
um programa de estágio robusto, realmente capaz de agregar
valor e fazer a diferença na vida profissional e pessoal daqueles

que escolhem a nossa empresa para iniciar as suas
carreiras. E, no que depender dos nossos esforços,

continuaremos assim, com olhar atento para as
oportunidades de evolução. No Bradesco, os es-
tagiários encontram o que precisam para se de-
senvolverem, espaço para colocar em prática co-
nhecimentos e adquirir novos aprendizados. Nós

nos orgulhamos em fazer parte dessa jornada ao
lado deles. Ensinando e aprendendo, seguimos rein-

ventando o futuro.”   
Juliano Ribeiro Marcílio, diretor de Recursos Humanos

do Bradesco (ranqueado no Prêmio CIEE Melhores Programas de
Estágio/ categoria serviços financeiros e securitários)
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Bradesco oferece espaço para novos aprendizados

“Estamos muito felizes e realizados pela clas-
sificação na categoria comércio do prêmio,
e muito animados e honrados com o re-

conhecimento de todos que votaram na gente. É o
resultado de um trabalho duro e da busca constante
para colocar em prática um programa dinâmico e ino-
vador, que permite aos estagiários conhecerem um pouco
do nosso DNA e saber como é, de fato, trabalhar em uma
grande companhia. O programa de estágio é a porta de entrada
na empresa, uma das líderes do setor. Os jovens contratados parti-
cipam de mentoria e são acompanhados e desenvolvidos para

assumir cada vez mais desafios, transformando-se em
futuros e promissores talentos. “Buscamos atrair

pessoas com diferentes visões, com muita vontade
de aprender, paixão por inovação e foco em resul-
tados. Acreditamos que o céu é o limite: temos
inúmeros ex-estagiários que cresceram, se desen-
volveram e hoje estão em cargos de coordenação,

gerência e até mesmo no C-level (cargos mais altos
na hierarquia de um negócio), o que mostra o quanto

o programa é importante para o crescimento da companhia
e para o desenvolvimento de grandes talentos do time.”

Marina Neves, gerente executiva de Gente na America-
nas/B2W (ranqueada no Prêmio CIEE Melhores Programas de Es-
tágio/ categoria comércio)

“Oprêmio reconhece a excelência do trabalho
das escolas técnicas (Etecs) e faculdades de
tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo,

que oferecem aos estagiários a oportunidade de
colocar o conhecimento em prática dentro de um
ambiente educacional voltado ao mundo do trabalho.
Os jovens convivem com estudantes de diferentes
formações, trocam experiências e ampliam suas pos-
sibilidades de crescimento. É uma relação de aprendizado
muito mais significativa.”

Laura Laganá, diretora-superintendente do Centro Paula
Souza (ranqueado no Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio/cate-
goria órgãos públicos estaduais e municipais)

Nos órgãos
públicos 
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No comércio
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CIEE É FINALISTA PELO 3º ANO CONSECUTIVO
NO PRÊMIO RECLAME AQUI 2021

Mais do que apenas encontrar a
melhor oportunidade para os
jovens que desejam começar

sua jornada no mundo do trabalho, o
CIEE busca manter um alto padrão de
atendimento para estudantes, empresas
e instituições de ensino. Por esse cui-
dado, que engloba todos os funcioná-
rios, o CIEE é um dos finalistas do Prêmio
Reclame Aqui pelo terceiro ano conse-
cutivo. A entidade concorre na categoria
Educação – Serviços, a mesma em que
foi campeã em 2019 e 2020.

Realizado há 11 anos, o Prêmio Re-
clame Aqui elege, por meio de voto po-
pular, as empresas que prestam os me-
lhores atendimentos, em diferentes se-
tores. A etapa de votação popular já co-
meçou e vai até dia 31/10. A premiação
será realizada no dia 6/12.●

PAÇÃO SOCIAL

Oprograma Aprendiz CIEE
ampliou seu alcance so-
cial, com a adesão à ação

da ONU voltada à inclusão de jo-
vens refugiados no mercado de
trabalho. No lançamento de uma
cartilha com esclarecimentos e
estímulos, ficou claro que con-
tratar refugiados seguindo as
normas trabalhistas é perfeita-
mente legal. “O Brasil já reco-
nheceu mais de 57 mil pessoas
que saíram de seus países por
suas vidas estarem em risco, sendo que a maioria é formada
por jovens da Venezuela, Síria e República Democrática do
Congo, que têm acesso a carteira de trabalho e CPF, e podem
trabalhar sem restrições”, explica José Egas, representante no
Brasil da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), parceira
do CIEE na elaboração da cartilha. 

“Esse projeto faz todo o sentido com a missão institucional
do CIEE”, afirma Mônica Vargas, superintendente nacional de ope-
rações do CIEE. “O objetivo da cartilha é aproximar as empresas
da realidade de contratação de adolescentes e jovens refugiados,
tanto por meio da aprendizagem quanto pelo estágio.” ●
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Você já teve uma boa experiência com o
CIEE? Para votar, é muito simples:

» Cadastre-se em ReclameAqui.com.br
apenas os usuários/consumidores
cadastrados no site poderão participar da
votação)

» Acesse o site do Prêmio Reclame Aqui –
Votação

» Registre seu voto nas categorias que
desejar

» E NÃO SE ESQUEÇA DE VOTAR NO CIEE
EM EDUCAÇÃO – SERVIÇOS!

CIEE e a inclusão 
de jovens refugiados

P RECONHECIMENTO
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P FINANÇAS

Chegar à faculdade, iniciar uma pós-
graduação, um curso livre ou técnico
é objetivo de muitos jovens, de olho

em melhorar a empregabilidade. De acordo
com o Censo da Educação Superior, das
2.608 instituições de educação superior exis-
tentes no Brasil, 2.306 são privadas e 302 pú-
blicas, sendo que, do total das matrículas 8,6

milhões (76%) estão na rede privada, muitos
precisam pagar pelos seus estudos. Os que
conseguem um estágio contam com a ga-
rantia da renda mensal, na forma de bolsa-
auxílio, enquanto os que são aceitos como
aprendizes CIEE recebem um salário. Mesmo
assim é importante administrar os recursos
com atenção especial. Confira cinco dicas.

Dinheiro 
sob controle,
estudo garantido

JOVEM CIEE Nº 62 / 20 DE SETEMBRO DE 2021

» PLANEJE AS FINANÇAS
O primeiro passo é planejar como utilizar
o dinheiro, fixando um limite de gastos
mensais. Para cumprir a meta é preciso

controlar os gastos com cartão de
crédito e compras por impulso. 

» USE O TEMPO A SEU FAVOR
Com boa organização financeira e

investimentos certos, é possível ter uma
reserva financeira que assegure o período

dos estudos. Isso significa aproveitar a
possibilidade de reservar uma quantia

todo mês, que será dedicada a cobrir os
gastos com os estudos.

» AVALIE AS POSSIBILIDADES
Se por qualquer motivo, a renda ficar

limitada, reavalie os gastos para se adaptar
à nova realidade ou até mesmo procure
complementar a renda com atividades

extras que gerem retorno financeiro e não
comprometam os estudos. Aulas

particulares e trabalhos temporários são
exemplos do que pode ser feito.

» TENHA COMPROMETIMENTO
Ser responsável com as finanças é

fundamental para não se endividar e
avaliar como adaptar sua rotina e seus
gastos para alcançar seus objetivos. 

» BUSQUE ALIADOS
PARA PAGAR 
OS ESTUDOS

Primeiro passo é tentar uma 
vaga de estágio ou de 

aprendizagem – duas modalidades
de formação que, além de

garantir uma renda mensal, 
têm a vantagem de aliar 
a prática com a teoria. 

Também vale analisar e comparar 
as ofertas de financiamento
(com o cuidado de ver se o 

pagamento futuro pode caber no
orçamento) e de bolsas de estudos,

ofertadas por várias escolas,
organizações e órgãos 

governamentais. ●

Fonte: Adaptado parcialmente de entrevista de Felipe Chances, gerente de controladoria do Pravaler

Uma outra dica é aproveitar os muitos cursos gratuitos oferecidos online que permitem ao
interessado ganhar competências e habilidades que podem ajudar a conseguir um dinheiro extra.
Por exemplo, consulte o CIEE Saber Virtual, plataforma com mais de 100 cursos gratuitos.
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P DICAS DE PORTUGUÊS P DIVERSIDADE

Na pandemia, a presença das mulheres
no mercado de trabalho atingiu o
mais baixo patamar dos últimos trinta

anos, de acordo o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). A comparação entre
o segundo trimestre de 2020 e o mesmo pe-
ríodo de 2019 indica uma queda de 7 pontos
percentuais, contra 6 pontos percentuais dos
homens. Com isso, a participação feminina
caiu para 46,3%, contrariando a tendência de
alta registradas nas três décadas anteriores.
Entre as razões dessa perda de espaço estão:
elas atuam em setores muito afetados pela
crise; aumentou o volume de tarefas domés-
ticas; foram mais beneficiadas pelo auxílio
emergencial, avalia Marcos Hecksher, pesqui-
sador do Ipea. ●

Menos 
mulheres 
no mercado
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COMO A VOZ E FALA
FAZEM BONITO NA WEB

Continuando nossa série de dicas para
tirar o máximo proveito da web –
seja em gravações nas redes

sociais, seja em posts no Youtube,
Instagram ou qualquer outra pla-
taforma –, a fala é um dos aspectos
que merece mais atenção, pois pode
atrair ou afastar quem ouve. Dad Squa-
risi, especialista em comunicação que as-
sina a coluna Outras palavras na Revista do
CIEE |Empresas, compartilha com nossos
leitores alguns segredinhos.

» A FALA
Uma bela voz conta muito. Mas
outros elementos entram na
composição da fala. É o caso do
ritmo. Como na música, o ritmo da
frase tem a ver com passos,
compassos e pausas. Não pode ser
acelerado nem lento. 
O rápido rouba o ar. O vagaroso dá
sono. A sabedoria está no meio. Que
meio? Depende de cada um. A
palavra tem de caber na boca. As
partes da oração, no fôlego. Lembre-
se: o falante vive de respiração. 

Bom exercício:
• Inspirar – fazer pausa – expirar

em: SSSS... FFFF... AAAA...
AMAMAM

» A EMOÇÃO
O falante trata a palavra com
delicadeza, mas sem cerimônia. Dá
realce a uma ou outra. Realça-as.
Engravida-as. Exagera o significado.
Ler sem emoção é como escrever
sem pontuação. Ou falar como
quem reza o terço. O tom monótono
faz gol contra. Põe o ouvinte pra
correr. 

Bom exercício: 
Pronuncie bom dia em três
tonalidades:
• com indiferença
• com alegria
• com tristeza

» A HARMONIA
A língua encanta. Harmonias e
ritmos seduzem ouvidos e
arrebatam corações. Como chegar
lá? Não há necessidade de
mágicas. Basta organizar as
palavras de tal forma que a frase
ganhe fluência e ritmo. 

Bom exercício:
Ler a frase em voz alta. O que
escapa aos olhos grita aos
ouvidos. É o caso do eco (rima na
prosa) e cacófatos (encontro
indesejado de sílabas):
• Com eco: O rigor do calor

causava mal-estar até nos
moradores de Salvador.

• Sem eco: O forte calor causava
mal-estar até nos moradores da
capital baiana.

• Com cacófato: Um dos mais
vistosos é por cada. Ele aparece
em frases como: Paguei 20
reais por cada camiseta. /
Valha-nos, Deus. Evite
engasgos. Diga: Paguei R$ 20
por camiseta   – e está resolvida
a questão. ●

O1º Mapeamento de
Pessoas Trans da Cidade
de São Paulo, estudo

divulgado no início do ano pela
Secretaria Municipal de Direitos
Humanos, apontam que a
maioria da população trans é
composta por mulheres jovens,
pretas e pardas, e 59% exercem
uma função remunerada –
grande parte no mercado de
trabalho informal.  O
levantamento ouviu 1.788
pessoas trans e travestis. ●

APOIO PARA
INCLUSÃO
TRANS
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Vagas ONE 

Serviço personalizado de recrutamento e seleção, planejado e desenhado de acordo
com a necessidade e cultura de cada empresa na busca de novos talentos. Com

avaliação comportamental de hard e soft skills, processo disruptivo e intuitivo, sele-
cionamos os candidatos ideais de maneira rápida e assertiva. Todos os processos são
feitos com a utilização exclusiva de um aplicativo que oferece processo seletivo gami-
ficado e conta com a ajuda da Inteligência Artificial (IA) na seleção do candidato.

» Vagas nas áreas de atendimento, marketing, administração, contabilidade, segurança do
trabalho, mídias, tecnologia, finanças em várias cidades e estados. Consultas de vagas e
outros assuntos podem ser feitas pelo aplicativo CIEE baixado gratuitamente nas
plataformas App Store e Google Play.

K PAINEL DE VAGAS 

ESTÁGIO
» Curso: engenharia. Local: Sumaré/SP.

Área: estágio em engenharia. Horário:
30 horas semanais, duas folgas sema-
nais. Bolsa-auxílio: R$ 1.825. Benefí-
cios: vale-alimentação; seguro de vida.
Requisitos: conhecimento em progra-
mação, PHP, Pyton, HTML e javascript.
Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: administração, ciências contá-
beis ou gestão empresarial, formação
prevista entre dez/2022 a dez/2024. Lo-
cal: São Paulo/SP. Área: estágio em ad-
ministração. Horário: 9h a 15h, seg. a
sex.; 8h a 13h, sábados. Bolsa-auxílio:
R$ 1.300. Benefícios: vale-transporte;
seguro de vida. Requisito: conheci-
mento em pacote Office. Contato: Apli-
cativo CIEE

» Curso: técnico ou superior em logística,
superior em administração ou comércio
exterior.  Local:  São Paulo/SP. Área: es-
tágio em logística. Horário: 11h a 17h,
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.100. Be-
nefícios: vale-transporte; cesta-básica
(R$ 288/mês); possibilidade de prorro-
gação. Requisitos: conhecimento em
matemática; pacote Office; desejável
conhecimento/curso em empilhadeira.
Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: ensino superior em contabilida-
de, formação prevista para dez/2022 a
dez/2024. Local: São Paulo/SP. Área: es-
tágio em contabilidade. Horário: 8h a
14h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.050.

Benefícios: vale-transporte; possibilida-
de de efetivação. Requisito: fácil acesso
ao bairro Brás. Contato: Aplicativo CIEE 

» Curso: ensino superior em comércio ex-
terior, administração com ênfase em co-
mércio exterior ou relações internacio-
nais, formação prevista para dez/2022 a
dez/2024. Local: São Paulo/SP. Área: es-
tágio em comércio exterior. Horário: 9h
a 16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$
1.340. Benefícios: vale-transporte; vale-
refeição; vale-alimentação; possibilida-
de de efetivação. Requisitos: fácil aces-
so ao bairro Jardim Paulista; pacote
Office; desejável conhecimento em in-
glês. Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: ensino superior em administra-
ção, formação prevista para dez/2023 a
dez/2024. Local: Rio de Janeiro/RJ.
Área: estágio em planejamento comer-
cial (marketing). Horário: 9h a 16h, seg.
a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.600 a 1.800.
Benefícios: auxílio-transporte; vale-re-
feição; assistência médica. Requisitos:
residir no Rio de Janeiro/RJ; Excel inter-
mediário; inglês intermediário (diferen-
cial). Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: ensino superior em administra-
ção ou economia, formação prevista
para dez/2022 a dez/2023. Local: São
Paulo/SP. Área: estágio em operações –
customer service. Horário: 9h a 16h,
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 2.223,60.
Benefícios: vale-transporte; vale-refei-
ção; assistência médica. Requisitos: fá-

cil acesso à região Sul da cidade de SP;
Excel avançado; inglês básico. Contato:
Aplicativo CIEE ●

APRENDIZ
» Curso: ensino médio completo. Local:

Taubaté/SP (Distrito Industrial). Área:
aprendiz no ramo alimentício.  Horário:
14h a 19h30, seg. a sex. Bolsa-auxílio:
R$ 500 a R$ 700. Benefícios: vale-trans-
porte; refeitório. Requisito: residir em
Taubaté. Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: ensino médio, cursando ou com-
pleto. Local: São Paulo/SP e Jundiaí/SP.
Área: aprendiz PcD (somente) em roti-
na de laboratório de análises clínicas.
Horário: 30 horas semanais, duas folgas
semanais. Bolsa-auxílio: R$ 774,99. Be-
nefícios: vale-refeição; vale-alimenta-
ção; seguro saúde; seguro de vida; assis-
tência odontológica. Requisito: conhe-
cimento em informática. Contato: Apli-
cativo CIEE

» Curso: ensino médio, cursando ou com-
pleto. Local: Brasília/DF e proximidades.
Área: aprendiz em instituição financei-
ra. Horário: 8h a 14h; ou 9h a 15h, seg. a
sex. Bolsa-auxílio: R$ 650 a R$ 1.300.
Benefícios: vale-transporte; vale-refei-
ção; assistência médica; assistência
odontológica. Requisitos: residir em
Brasília ou proximidades; não ter atua-
do como Jovem Aprendiz nos arcos ad-
ministrativo ou bancário; 18-22 anos
(idade máxima não se aplica aos candi-
datos PcD). Contato: Aplicativo CIEE ●
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Vagas Jovem
Talento CIEE
Estágio
» Área: Programa Jovem Talento-

Administrativo. Horário: 9h a 15h.
Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefí-
cio: auxílio-transporte. Requisi-
tos: cursando do 1º ao 3º ano do
ensino médio ou técnico; sexo
masculino. Local: São Paulo/SP
(bairro Bom Retiro). Contato:
acesse o Portal CIEE e informe o
código 03616880

» Área: Programa Jovem Talento-
Administrativo. Horário: 13h a
19h. Bolsa-auxílio: R$ 600. Bene-
fícios:  auxílio-transporte; auxílio
alimentação. Requisitos: cursan-
do do 1º ao 2º ano do ensino mé-
dio ou técnico; sexo feminino; Ex-
cel; Word. Local: Campinas/SP
(bairro Centro). Contato: acesse o
Portal CIEE e informe o códi-
go 03616271

» Área: Programa Jovem Talento-
Comércio. Horário: 8h a 14h. Bol-
sa-auxílio: R$ 550. Benefício: au-
xílio-transporte. Requisitos: cur-
sando do 1º ao 3º ano do ensino
médio ou técnico. Local: São Pau-
lo/SP (bairro Vila Mariana). Conta-
to: acesse o Portal CIEE e informe
o código 03616232

» Área: Programa Jovem Talento-
Administrativo. Horário: 8h a 13h.
Bolsa-auxílio: R$ 400. benefí-
cio: auxílio-transporte. Requisito:

cursando do 1º ao 3º ano do ensi-
no médio ou técnico; sexo mascu-
lino. Local: Salvador/BA (bairro
Caminho das Árvores). Contato:
acesse o Portal CIEE e informe o
código 03553769

» Área: Programa Jovem Talento-
Administrativo. Horário: 10h a
17h. Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Be-
nefício: auxílio-transporte; reces-
so remunerado. Requisito: cur-
sando do 1º ao 2º ano do ensino
médio ou técnico. Local: Jun-
diaí/SP (bairro Alvinópolis). Con-
tato: acesse o Portal CIEE e infor-
me o código 03619837

» Área: Programa Jovem Talento-
Call Center. Horário: 10h a 17h.
Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefí-
cio: auxílio-transporte. Requisi-
to: cursando do 1º ao 3º ano do
ensino médio ou técnico. Local:
São Paulo/SP (bairro Tatuapé).
Contato: acesse o Portal CIEE e in-
forme o código 036621830 ●

1

...E MUITO MAIS. 

CONFIRA EM  

WWW.CIEE.ORG.BR

ATENÇÃO: 

TODOS OS SERVIÇOS DO CIEE 

PARA OS JOVENS SÃO GRATUITOS

» VAGAS DE ESTÁGIO 

Com perfil disponível para consulta,

inscrição no site, contando com 

ofertas em 17 estados e 

DF direcionadas a estudantes dos

ensinos superior e médio   

» VAGAS DE APRENDIZ

Com perfil, consulta e inscrição 

pelo site, com oportunidades nas

principais empresas de vários

setores, incluindo o agronegócio

» MARATONA DE VAGAS

Uma espécie de "feirão de

oportunidades" ofertadas por

empresas e órgãos público, com

preenchimento rápido

» CADASTRAMENTO GRATUITO

É o primeiro passo para o jovem

contar com a ampla série de serviços

gratuitos oferecidos para CIEE, 

como apoio à inserção no 

mundo do trabalho

» CURSOS PREPARATÓRIOS
PARA PROCESSOS SELETIVOS

São parte das trilhas do programa

CIEE Saber Virtual, direcionadas para

o desenvolvimento profissional,

escolar e pessoal dos jovens

» ORIENTAÇÃO PARA CARREIRA

Conta com um ciclo especial, que

apresenta as características dos

cursos de várias áreas, as

perspectivas de mercado de trabalho

e a visão do futuro das profissões na

Era do Conhecimento 

» EVENTOS 

Análises e debates sobre temas

variados em webinars, palestras,

seminários e outros encontros com

temas de interesse dos jovens e

participação de especialistas

NNOO  

TTEEMM

4.963* 
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

*Total em 17/9/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.



JOVEM CIEE Nº 62 / 20 DE SETEMBRO DE 202112

K PAINEL DE VAGAS 

Vagas CIEE para estágio

» Curso: ensino médio cursando. Área:
arco administrativo. Horário: 9h a 15h.
Salário: R$ 774,99. Benefícios: vale-
transporte; vale-refeição; assistência
médica e odontológica. Requisito: 18-
22 anos. Local: São Paulo/SP (Vila Ham-
burguesa). Contato: (11) 3003- 2433,
informar o código 03566224

» Curso: ensino médio concluído. Área:
varejo/aprendiz. Horário: 9h a 15h. Sa-
lário: R$ 775. Benefícios: vale-trans-
porte; vale-refeição; cesta básica; assis-
tência médica e odontológica. Requisi-

to: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Centro). Contato: (11) 3003- 2433, in-
formar o código 03576521

» Curso: ensino médio cursando. Área:
arco administrativo/aprendiz. Horário:
9h a 15h. Salário: R$ 800 Benefício: va-
le-transporte. Requisito: 14-22 anos.
Local: São Paulo/SP (bairro Centro).
Contato: (11) 3003- 2433, informar o
código 03601882

» Curso: ensino médio cursando. Área: ar-
co administrativo. Horário: 9h a 15h. Sa-

lário: R$ 1.149,50. Benefícios: vale-trans-
porte; vale-refeição; vale-alimentação;
assistência médica e odontológica. Re-
quisito: 14-22 anos. Local: São Paulo/SP
(bairro Centro). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03601495

» Curso: ensino médio cursando. Área:
arco administrativo. Horário: 13h a
17h. Salário: R$ 5/hora. Benefícios: va-
le-transporte; vale-refeição. Requisito:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Santo Amaro). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03589278 ●

» Curso: administração/contabilidade,
1º a 2º sem. Área: administrativa/ges-
tão. Horário: 10h a 14h. Bolsa-auxí-
lio: R$ 979,64. Benefício: auxílio-
transporte. Requisito: não há. Local:
São Paulo/SP (bairro Centro). Conta-
to: (11) 3003-2433, informar o código
03557772

» Curso: administração, contábeis e
economia, 1º a 6º sem. Área: financei-
ra/gestão. Horário: 9h a 15h. Bolsa-
auxílio: R$ 2.200. Benefícios: auxílio-
transporte; vale refeição. Requisitos:
Excel, inglês intermediário; Word. Lo-

cal: São Paulo/SP (bairro Brooklin
Paulista). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 03453428

» Curso: ensino médio cursando, 1º e 2º
ano. Área: administrativa. Horário:
10h a 16h. Bolsa-auxílio: R$ 800. Be-
nefício: auxílio-transporte. Requisito:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Centro). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 03572288

» Curso: ciência da computação e cor-
relatos, 2º a 6º sem. Área: segurança
de sistemas de informática. Horário:

9h a 16h. Bolsa-auxílio: R$ 1.700. Be-
nefícios: auxílio-transporte; vale-re-
feição; assistência médica. Requisito:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro Ci-
dade Monções). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03529076

» Curso: administração, 2º a 6º sem.
Área: administrativa/gestão. Horário:
9h a 16h. Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Be-
nefício: auxílio-transporte. Requisito:
Excel; Word. Local: São Paulo/SP (bair-
ro Cidade Monções). Contato: (11)
3003-2433, informar o código
03559003 ●

Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 17/9/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

2.558* 
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

TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 

K IMPORTANTE

TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 



Vagas PCDs / Diversidade
ESTÁGIO
» Empresa no segmento Aromas e Per-

fumes oferece vaga Inclusão/Diver-
sidade para estágio de universitá-
rios cursando ensino superior em ad-
ministração, comércio exterior, farmá-
cia, engenharias, química, economia,
relações públicas, marketing e  outros
(mínimo de 4 semestres para conclu-
são do curso). Local: Santana de Par-
naíba/SP (bairro Tamboré, região de
Alphaville). Horário: 9h a 16h, inter-
valo de 1h para almoço. Bolsa: R$
1.950. Benefícios: vale-transporte;
assistência médica e odontológica;
seguro de vida. Inscrições:
https://portal.ciee.org.br/processos-
seletivos-especiais/inclui-ciee-conti-
nuo/, informar Inclusão/Diversidade

» Empresa no segmento Aromas e Perfu-
mes oferece vaga Inclusão/Diversida-
de para estágio de estudantes de
curso técnico em química e alimentos,
na área de aplicação de ingredientes
alimentícios com foco no setor de bebi-
das e barras. Local: Santana de Parnaí-
ba/SP (bairro Tamboré, região de Alp-
haville). Horário: 9h a 16h, intervalo de
1h para almoço. Bolsa: R$ 1.359,60. Be-
nefícios: vale-transporte; vale-refeição;
assistência médica; estacionamento;
ônibus da empresa. Inscrições:
https://portal.ciee.org.br/processos-se-
letivos-especiais/inclui-ciee-continuo/,
informar Inclusão/Diversidade

» Empresa privada sem fins lucrativos
oferece vagas de estágio para PCDs
cursando ensino superior em adminis-
tração, gestão em RH, engenharia de
produção, contabilidade e marke-
ting. Local: São Paulo/SP. Horário: a
definir. Bolsa: R$ 1.715. Benefícios:
auxílio-transporte (R$192); vale-refei-
ção (R$ 594); assistência médica. Ins-
crições: https://portal.ciee.org.br/pro-
cessos-seletivos-especiais/sebrae-
mar19/,  informar Vaga PCD

» Empresa líder no segmento de solu-
ções para TI oferece vaga Inclusão/Di-

versidade para estágio de pessoas
naturais de outros países em situação
de refúgio no Brasil, com cursos em
contabilidade, administração, TI e áreas
comerciais. Local: São Paulo/SP (Barra
Funda). Horário: 9h a 16h. Bolsa: R$
1.100. Benefício: vale-transporte. Ins-
crições: https://portal.ciee.org.br/pro-
cessos-seletivos-especiais/inclui-ciee-
continuo/, informar Vaga 3680462

» Prefeitura de São Paulo abre vaga de
estágio para interessados em geral
cursando ensino superior em história,
sociologia, comunicação social, ciên-
cias sociais, eventos e administração.
Local: São Paulo/SP (centro, perto da
Estação de Metrô São Bento). Horário:
13 h a 17h, seg. a sex. Bolsa: R$ 690.
Benefício: auxílio-transporte (R$
192.30). Inscrição: ligar para 3003-2433
e informar Vaga 3466825 ●

APRENDIZ
» Empresa no segmento hospitalar ofe-

rece vaga para Jovem Aprendiz PCD.
Local: São Paulo/SP (bairro Tucuruvi).
Horário: 4 h/dia, seg. a sex. Salário: R$
500. Benefícios: vale-transporte; vale-
alimentação. Inscrições:
http://www.ciee.org.br/portal/estudan-
tes/pe/elanco/Login.asp, informar o
código 03596509

» Empresa no segmento de Aços Longos
oferece vaga para Jovem Aprendiz
PCD, ensino médio cursando ou con-
cluído, idade a partir de 18 anos, áreas
de logística e de produção. Local: Gua-
rulhos/SP (Cumbica). Horário: 7h a
14h, seg. a sex., intervalo de 1h para al-
moço. Salário: R$ 1.307. Benefícios:
vale-transporte; refeição no local; con-
vênio médico. Inscrições: https://por-
tal.ciee.org.br/processos-seletivos-es-
peciais/inclui-ciee-continuo/, informar
Vaga PCD 03595262

» Empresa no segmento componentes e
sistemas hidráulicos e pneumáticos
oferece vaga para Jovem Aprendiz
PCD, ensino médio completo, arco ad-

ministrativo. Local: São Paulo/SP (Ro-
dovia Anhanguera, km 25,5, próximo
ao Parque Anhanguera). Horário: 9h a
15h. Salário: R$ 1.221,20. Benefícios:
vale-transporte; restaurante no local;
cesta básica. Inscrições:  https://por-
tal.ciee.org.br/processos-seletivos-es-
peciais/inclui-ciee-continuo/, informar
Vaga PCD

» Empresa no segmento do varejo es-
portivo oferece vaga para Jovem
Aprendiz PCD, ensino médio cursan-
do ou completo, idade a partir de 18
anos, operador de loja e arco adminis-
trativo. Local: São Paulo/SP (zona Oes-
te). Horário: 13h a 19h, seg. a sex. Sa-
lário: R$ 774,99. Benefícios: vale-
transporte; vale-refeição. Inscrições:
https://portal.ciee.org.br/processos-se-
letivos-especiais/inclui-ciee-continuo/,
informar Vaga PCD

» Empresa no segmento Farmácias e
Drogarias oferece vaga para Jovem
Aprendiz PCD, ensino médio cursando
ou concluído, idade a partir de 20 anos,
área administrativa. Local: São
Paulo/SP (Jabaquara, próximo Estação
Saúde do Metrô). Horário: 15h a
23h20, em escala 6x1. Salário: R$
1.491,29. Benefícios: vale-transporte;
assistência médica e odontológica;
convênio farmácia; seguro de vida. Ins-
crições: https://portal.ciee.org.br/pro-
cessos-seletivos-especiais/inclui-ciee-
continuo/, informar Vaga PCD

» Empresa no segmento Farmácias e
Drogarias oferece vaga para Jovem
Aprendiz PCD, ensino médio cursan-
do ou concluído, idade a partir de 20
anos, operador de caixa. Local: São
Paulo/SP (Jabaquara, próximo Estação
Saúde do Metrô). Horário: 15h a
23h20, em escala 6x1. Salário: R$
1.401,57. Benefícios: vale-transporte;
assistência médica e odontológica;
convênio farmácia; seguro de vida. Ins-
crições: https://portal.ciee.org.br/pro-
cessos-seletivos-especiais/inclui-ciee-
continuo/, informar Vaga PCD ●

1313JOVEM CIEE Nº 62 / 20 DE SETEMBRO DE 2021



14

P SAÚDE

Um pouco de diversão
ajuda a combater o estresse

Desde o começo de 2020, as pessoas
convivem com um turbilhão de senti-
mentos, que inclui medo de adoecer

ou de perder entes queridos, afastamento de
parentes, amigos e colegas, temor de sair de
casa, risco de perder renda e incerteza sobre
os rumos do futuro. Diante desse caos emo-
cional e de tantas pressões fica difícil não
sofrer abalos mentais. Por isso, é preciso
cuidado para que os problemas não evoluam
para quadros mais graves.    

Segundo Maria Dilma Alves, psiquiatra e
coordenadora nacional de saúde mental, ál-

cool e outras drogas do Ministério da Saúde,
os sintomas de ansiedade estão presentes em
vários momentos da vida, mas só se tornam
preocupantes quando duram e são mais in-
tensos do que o normal, quando se é obriga-
do a enfrentar um inimigo invisível e pouco
conhecido, como o novo coronavírus. Esse é
um dos gatilhos que provocam o aumento de
casos de estresse e de ansiedade ou mesmo
de depressão aguda. Gatilhos esses causados
pelo aumento das chamadas de vídeo e ou-
tros contatos virtuais para matar a saudade de
quem está distante ou pela necessidade de

reorganizar a rotina para realizar aulas ou tra-
balhos remotos.

Uma pesquisa na internet vai mostrar a
importância de buscar auxílio médico em ca-
sos mais graves ou uma série de ações que
podem ser feitas para ajudar a calibrar a pres-
são do dia a dia. Aqui, vamos falar de duas que
têm valor preventivo e são bem prazerosas de
realizar. Uma são as atividades físicas, outra é
a dança, que vão ajudar a manter o equilíbrio,
ao lado da organização de uma rotina, ali-
mentação saudável, período de sono adequa-
do, entre outros aspectos.
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» USE E ABUSE DA ATIVIDADE FÍSICA
Muito mais do que manter ou perder peso, os exercícios são

aliados da saúde e do bem-estar. Eles garantem o aumento da
disposição para realizar outras tarefas, fortalecem os ossos e
músculos, dão mais flexibilidade e capacidade funcional,

melhoram a qualidade do sono, do
humor, dos quadros depressivos, da

autoestima e da sensação de
bem-estar, além de reduzir a
ansiedade e estresse.

Não tem grana nem tempo
para frequentar uma academia?

Sem problema. Dê uma pesquisa
na web e se inscreva num dos

muitos vídeos com personnal
trainers que dão aulas gratuitas.  

» DANCE E SEJA FELIZ
Além de ajudar a manter o

peso saudável, dançar
aumenta a flexibilidade,
trabalha a coordenação
motora, incentiva a
criatividade e ainda ajuda a
melhorar a autoestima. Além
de tudo isso, a prática é
divertida e prazerosa. 

Essa ainda é uma ótima
alternativa para esse período, até porque dançar 
não exige que você saia de casa. É só ligar uma música 
e se jogar no ritmo! Ou, se preferir, descubra nas redes
sociais um grupo que se reúne para dançar e entre 
com a cabeça e os pés. ●

OCIEE tem uma área dedicada à inserção de diversos no mercado de
trabalho. Ali, atua uma equipe especializada que oferece suporte a
empresas interessadas na contratação de estagiários e aprendizes dos

segmentos LGBTQIA+ e outros grupos objeto de ações excludentes. 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
(e continua) com a inclusão de pessoas com deficiência. ●

Fonte: Site Saúde Brasil
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O futuro do ensino híbrido

P EDUCAÇÃO

Um ano e meio se passou desde que a pandemia da covid-19 foi decretada 
e a convivência com a doença instalou o que muitos chamam de “novo
normal”. Essa situação também é realidade para as instituições de ensino

superior. A professora doutora Marília Ancona-Lopez, vice-reitora de graduação,
pós-graduação e pesquisa da Unip, tratou do tema em entrevista exclusiva à REVISTA

DO CIEE |EMPRESAS. Abaixo, a JOVEM CIEE reproduz alguns trechos da entrevista. 

Como avalia o futuro?
Algumas pesquisas bastante interessan-
tes apontam que a maior parte da popula-
ção, e não só no Brasil, considera que não
voltaremos ao modelo de ensino anterior à
covid-19. Até 2030, segundo a Organiza-
ção para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), 28% apostam na pre-
valência da EaD, 49% no ensino híbrido e
apenas 23% consideram a manutenção da
forma presencial tradicional. Ou seja, 77%
dos pesquisados acreditam que as coisas
mudaram e não mais voltarão a ser como
eram. Acredito que não vão mesmo.

Acredita no modelo que começa a se for-
mar, embora ainda não consigamos medir
sua eficácia?
Já temos experiências positivas e bases
de estudo permitindo que se pense em
uma forma de educação que utilize ativi-
dades tanto presenciais quanto mediadas
por tecnologia. Ainda não chegamos a do-
minar esse modelo, mas tudo indica que
deveremos seguir nessa direção. O bom
uso da tecnologia para o ensino, a boa for-

ma de levar o aluno a aprender de uma no-
va maneira, de envolvê-lo, motivá-lo, assim
como definir o que é necessário manter
como atividade presencial e aplicar as no-
vas tecnologias, enfim, como desenvolver
o ensino híbrido, é nisso que acredito. No
Conselho Nacional de Educação discute-
se a extinção das categorias EaD e pre-
sencial porque, à medida que prevaleça o
ensino híbrido, a diferença de modalidades
não se manterá. 

O novo modelo de ensino é o maior desafio
para as instituições de ensino? 
Eu diria que não é novo em alguns aspec-
tos, mas em outros, sim. É preciso outro
modo de pensar, desenhar novos recursos
didáticos, evoluir, pois não é possível repetir
o que se fazia anteriormente. Seria um re-
trocesso. As instituições não só do país,
mas do mundo todo, estão se empenhan-
do no desenvolvimento de novas formas
de ensino e aprendizagem – e esse é, sim,
um dos maiores desafios. É mais do que
ensinar, é também como avaliar a aprendi-
zagem, as novas organizações institucio-

nais e, principalmente, como formar e pre-
parar o professor.  É importante avaliar
continuamente o modelo ou os modelos de
ensino utilizados, num acompanhamento
crítico do processo de mudança. 

Quais são os principais impactos das mu-
danças na vida da universidade?
A mudança do modo de ensinar interfere
na instituição inteira. (...) Estudos mostram,
por exemplo, que não haverá mais espaços
físicos imensos. Deverá mudar o próprio
conceito de campus, com valorização da
infraestrutura tecnológica e revisão das
formas de organização e gestão. Além dis-
so, alguns recursos obtêm mais espaço,
como a internacionalização, que ganhou
um plus porque alunos que não tinham di-
nheiro para viajar, podem, agora, assistir a
aulas realizadas no exterior de sua própria
casa. Essas mudanças estão acontecendo
a despeito de planejamentos prévios, elas
simplesmente vão se dando e é função da
universidade acompanhá-las, avaliá-las e
utilizá-las ou não. E esse novo olhar vai mu-
dar praticamente tudo. ●




