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N
o Brasil, 45 milhões de
pessoas (25% da
população) têm algum
tipo de deficiência,
aponta o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). É longo o caminho a percorrer
até a conquista de tudo que envolve a
inclusão dessas pessoas, no que pese
evoluir políticas públicas para
mobilidade e acessibilidade, por
exemplo. No que refere à inclusão no
mundo do trabalho, o CIEE e seus
parceiros perseguem e alcançam
objetivos alentadores. Exemplo é o
Grupo Fleury, que tem em seus
quadros PcDs em geral, 30 deles com
deficiência intelectual, os mais
excluídos entre os excluídos. No
âmbito da parceria com o CIEE, o
Mercado Livre abriu inscrições para
além de centena de vagas no
programa Meli Aprendiz Full, orientado
para democratizar as perspectivas e
incluir pensamentos trazidos por
pessoas com deficiência e com
diferentes opções por gênero, religião,
etnia e demais diferenças. Confira ao
final da edição o painel de vagas, visite
com frequência o portal do CIEE e
encontre oportunidades de ingressar
no mundo do trabalho, seja ou não
jovem com deficiência ou LGBTQ+.

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.

Jacyra Octaviano, editora executiva
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Os Espaços de Cidadania do CIEE foram criados
para desenvolver o sentimento de perten-
cimento, fortalecer o sentido de viver em

comunidade e ampliar as trocas culturais e de
vivências, atendendo adultos de até 59 anos.
Além de brasileiros, por esses Espaços já passa-
ram pessoas de cerca de 50 diferentes nacionali-
dades. Tem rendido ótimos frutos, um deles re-
presentado pelo jovem Ramon Ferreira Lima, que
frequentou o ciclo de atividades no Espaço de Cidada-

nia de Manaus/AM. Ramon aceitou o convite para
integrar o Comitê de Participação de Adolescentes,

estrutura inserida no Conselho Estadual dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente do estado do
Amazonas. Ele atuará diretamente nas ações de
defesa. “A minha indicação foi grande empurrão

do CIEE, que levou um adolescente a representar
crianças e jovens no Conselho. É uma voz jovem

que está lá dentro, representando todas as crianças
e adolescentes amazonenses”. Parabéns, Ramon! ●
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P GIRO

Ramon, do Espaço de Cidadania de Manaus para 
atuar pelos direitos das crianças e adolescentes 

... flanar é preciso. Flanar com vantagens econô-
micas, melhor ainda. Como? É bem simples e se
você está cadastrado no CIEE, pode começar a ter
vantagens desde agora. Se ainda não é, faça seu
cadastro (é grátis) no portal, conheça e aproveite
todos os benefícios do Clube CIEE+. É um clube
de descontos e benefícios para todos os jovens
cadastrados no CIEE, que podem ser estendidos
aos familiares. Há descontos para produtos e ser-
viços os mais diversos, nas áreas de lazer, alimen-
tos, bem-estar, saúde, beleza, cursos e muito mais.
O que está esperando? Vai lá! ●

E porque ninguém
é de ferro...

Pelo 3º ano consecutivo,
CIEE vai à final do 
Prêmio Reclame Aqui 2021

Mais do que apenas encontrar a melhor oportunidade
para os jovens que estão buscando começar sua jorna-
da no mundo do trabalho, o CIEE busca manter um alto

padrão de atendimento para estudantes, empresas e institui-
ções de ensino. Por todo esse cuidado, que engloba seus fun-
cionários, pelo terceiro ano consecutivo o CIEE é um dos finalis-
tas do Prêmio Reclame Aqui. A entidade concorre na categoria
Educação – Serviços, a mesma em que foi campeã em 2019 e
2020. Realizado há 11 anos, o Prêmio Reclame Aqui elege, por
meio de voto popular, as empresas que prestam os melhores
atendimentos, em diferentes setores. A etapa de votação popu-
lar já começou e vai até dia 31/10. A premiação será realizada
no dia 6 de dezembro. 

» Para votar, acesse:
https://premio.reclameaqui.com.br/votacao 



No Brasil, o Dia Nacional
da Pessoa com Deficiên-
cia ocorre anualmente

em 21 de setembro. Nessa data
e no entorno dela, tradicional-
mente o CIEE reúne especialistas
e jovens deficientes em produti-
vos painéis de debates e propos-
tas, mas não para por aí.  A rele-
vância do tema ecoa no CIEE
durante 365 dias de cada ano. Em 2018,
com a instituição do Inclui CIEE, criou e
instrumentalizou setor dedicado à inclusão,
abrangendo o programa de incentivo à di-
versidade no mundo corporativo. Nessa
ação, o CIEE conta com inúmeros parceiros
- órgãos públicos, como a prefeitura de São
Paulo; e empresas da iniciativa privada, a
exemplo da Elanco, IFF Essências e Fragrân-
cias, Sebrae, Grupo Fleury, Mercado Livre.

O Inclui CIEE trabalha em duas frentes –
o cadastramento, a orientação e encaminha-
mento de jovens que cursam ensino funda-
mental, médio, técnico ou superior; e sensi-
bilização das empresas parceiras para incluir
em seus quadros pessoas que, muitas vezes,
incorporam grandes talentos, mas ficam ‘in-
visíveis’ por conta de discriminação. Para dar
o primeiro passo rumo ao mundo do traba-

lho, basta ao jovem fazer o cadas-
tro no CIEE e mantê-lo atualizado.

O portal do CIEE cumpre to-
dos os requisitos para navegação,
independente do tipo de defi-
ciência. Os recursos incluem lei-
tores de telas e interpretação de
texto em libras, para oferecer
acesso aos inúmeros cursos do
Saber Virtual CIEE, gratuitos, dis-

poníveis desde o momento quando o jo-
vem faz seu cadastro.

O Grupo Fleury, uma das mais respei-
tadas organizações de medicina e saúde
do Brasil, mantém o que chama de Célula
de Empregabilidade Inclusiva, com ramifi-
cações em praticamente todos os setores.
Na área de Atração e Seleção do Grupo
funciona a Sala de Empregabilidade Inclu-
siva, que alimenta, por exemplo, o projeto
Aprendiz com Deficiência, tocado em par-
ceria com o CIEE.

Atualmente, esse programa tem perto
de duas dezenas de vagas abertas (São
Paulo e Rio de Janeiro). “Iniciamos o projeto
em 2018, com grande objetivo de efetivar
os jovens. Até aqui, após o programa de
aprendizagem a média de efetivação é de
50%. Não medimos esforços para que to-
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CAMINHOS
ABERTOS PARA
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

P INCLUSÃO

“Iniciamos o projeto 
em 2018, com grande

objetivo de efetivar 
os jovens. 

Até aqui, após o 
programa de

aprendizagem a média 
de efetivação 

é de 50%.” 
» Andréa Canapi,

gerente de Talent Aquisition e
Employer Brandy do Grupo

Fleury



dos os aprendizes, deficientes ou não, se-
jam percebidos por seus gestores como os
futuros profissionais do Grupo Fleury”, diz
Andréa Canapi, gerente de Talent Aquisi-
tion e Employer Brandy.

Os quadros de funcionários da a+ e da
Lafe, duas das 16 marcas do Grupo Fleury,
incluem 30 deficientes intelectuais – os mais
excluídos dentre os excluídos, pontua An-
dréa. “Esse programa nós tocamos junto
com o Instituto Jô Clemente, antiga Apae
São Paulo, através da metodologia do em-
prego apoiado. Demanda acompanhamen-
to de padrinho ou madrinha, do gestor, da
Célula de Empregabilidade Inclusiva, mas é
extremamente gratificante fazer a diferença
na vida de uma pessoa através do emprego”.

Ainda, há o programa de inclusão de
pessoas autistas, executado por meio do
Fleury Digital, com acompanhamento téc-
nico inicial que introduz as linguagens ne-
cessárias para a área de TI. “Durante um ano,
há espécie de treinamento, sem que o inte-
ressado figure como colaborador. Após, ele
é efetivado como profissional. Esses três
grandes projetos são a atuação do Grupo
Fleury à frente da inclusão da pessoa com
deficiência, que em boa parte é vista com
olhar muito social.”●
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E você, quer fazer a sua parte?
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Apostura adequada ou, mais ainda, a
disposição em colaborar com a inclu-

são de pessoas com deficiência está ba-
tendo à porta. Pequenas atitudes fazem
grande diferença. Você tem disposição?
Então, vamos lá.

CADEIRANTE
» Ao conversar com

cadeirante, procure 
se sentar

» Se entender que a
pessoa está com dificuldade, ofereça
ajuda; se aceita a ajuda, pergunte o
que deve fazer para ajudar

» Não se apoie na cadeira de rodas – ela
é como a extensão do corpo do
cadeirante

DEFICIENTE VISUAL
» Antes de ajudar

pergunte como fazer.
Caso seu auxílio como

guia seja aceito, coloque a mão da
pessoa no seu cotovelo dobrado. Ela
acompanhará o movimento do seu
corpo à medida do caminhar.

» Nunca brinque com o cão-guia, para
não o distrair da função

» Ao explicar direções, seja o mais claro e
específico possível; de preferência,
indique as distâncias em metros (por
exemplo, cerca de 20
metros)

DEFICIENTE
INTELECTUAL
» Aja naturalmente ao

dirigir-se a uma pessoa
com deficiência intelectual

» Dê atenção, converse normalmente e
verá como pode ser prazeroso

» Nunca superproteja a pessoa com
deficiência intelectual. Deixe que ela
faça ou tente fazer por si. Ajude apenas
quando entender que é necessário.

DEFICIENTE
AUDITIVO
» Se você sabe estar

diante do deficiente
auditivo que faz
leitura labial, acene para ele/ela ou
toque levemente no braço para
sinalizar que quer conversar.

» Posicione-se bem em frente à pessoa,
mantenha a boca bem visível e
contato visual. Se você desviar o
olhar, a pessoa entenderá que a
conversa acabou.

» Dedique um tempinho para 
aprender Libras, a linguagem dos
sinais (curso gratuito no Saber Virtual
CIEE), ainda que o básico. Além de
auxiliar o deficiente auditivo a ser
incluído no ambiente escolar, 
no caso de ser aprofundar nesse
estudo você poderá alavancar
profissão cada vez mais requisitada –
o de intérprete de Libras.

POR MAIS INCLUSÃO, PELA LEGITIMIDADE 
E VISIBILIDADE

Oartigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015)
define: “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Apesar
de ser algo estabelecido na legislação brasileira, muitas vezes essa premissa acaba
esbarrando no capacitismo, que normaliza o preconceito em relação à pessoa com
deficiência e cria obstáculos para a inclusão, induzindo ao senso comum de que a li-
mitação pode influenciar diretamente na produtividade do colaborador. Leia artigo
completo sobre o tema, de autoria da supervisora de Inclusão Social do CIEE, Lilene
Ruy. Acesse em https://portal.ciee.org.br/institucional/inclui-ciee/por-mais-inclu-
sao-pela-legitimidade-e-visibilidade/.

Fonte parcial: Portal Unimed

�
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P CIEE EM FOCO

Sensibilizar, orientar, conscientizar e
mobilizar os jovens sobre a relevância
de ajudar e salvar. Esses foram os ob-

jetivos do evento realizado pelo Polo CIEE
Conceição de Jacuípe/BA, tendo por tema
doação de sangue e de medula óssea. Orga-
nizado pela líder responsável pelo polo e ins-
trutora de Aprendizagem Lorena Ferreira, o
encontro contou com a participação de Mar-
cia Almeida Nogueira, assistente social na
Fundação Hemoba. A Fundação tem impor-
tante desempenho na área de hemoterapia,
com a prestação de serviços nos contextos
da doação de sangue, doação por aférese
(sistema que separa os componentes do san-
gue e reserva apenas as plaquetas). A He-
moba complementa sua missão com o ser-
viço de cadastramento de medula óssea,
atendimento ambulatorial e o laboratório
para diagnósticos.

O Polo CIEE Conceição de Jacuípe ainda
vai comemorar por bom tempo o grande su-
cesso do evento, que teve 665 participantes.
Comparecerem inúmeros aprendizes, líderes

e instrutores nos polos CIEE de ci-
dades na Bahia, como Feira de San-
tana, Santo Antônio de Jesus, Sal-
vador, Vitória da Conquista, Cama-
çari, Alagoinhas. Presente também o
protagonismo de Welisson Pereira, me-
diador do Evento, aprendiz na MK Eletro-
domésticos (Mondial, parceira do CIEE há
mais de 10 anos) em Conceição do Jacuípe,
que deixa seu recado. "Doar sangue é um ato
voluntário e altruísta, visto que a doação de
apenas uma pessoa pode salvar até quatro
vidas. É válido encorajar esse ato através de
palestras, de suma importância para a cons-
cientização desse feito generoso".  

Márcia discorreu sobre conceitos, impor-
tância e os critérios para doação de sangue,
como se tornar doador de medula óssea e
sobre a pequena probabilidade de encontrar
um doador. Os jovens esclareceram dúvidas
e muitos confirmaram conhecer pessoas que
conseguiram sobreviver graças à doação de
sangue. A aprendiz Deise Costa Araújo con-
siderou “um privilégio ouvir sobre ação tão

importante, que salva vidas a partir de gesto
solidário e rápido.

“Como não se orgulhar percebendo esse
olhar? O programa de Aprendizagem do
CIEE valoriza a cidadania para além da forma-
ção profissional. Eventos como esse estimu-
lam o jovem a valorizar a vida e compreender
o significado de solidariedade”, comemora
Lorena. ●

Inscreva-se! 
Vem aí a Expo CIEE

Inúmeras oportunidades para estágio e
aprendizagem, mais de 100 palestras e
estandes virtuais serão oferecidas pela se-

gunda edição da Expo CEE Virtual. Inscreva-
se agora mesmo no evento, totalmente gra-
tuito e online, a acontecer entre 8 e 12 de
novembro, das 8 às 20 horas. Os visitantes
inscritos terão acesso à plataforma que re-
mete a um pavilhão virtual e, por meio de
áudios e vídeos, poderão interagir com os
expositores presentes.  ●

» Faça a sua inscrição no link:
www.expociee.com.br

Em preparação, retorno aos
encontros presenciais nos 
Espaços de Cidadania do CIEE

Como tudo atualmente, planejar a volta das atividades presenciais
nos Espaços de Cidadania do CIEE tem sido uma experiência para
lá de instigante! A previsão é que as atividades presenciais nos

Espaços sejam retomadas já em outubro para 409 jovens conviventes,
com cerca de 20% do público renovado. No Espaço do Grajaú, no extremo
sul da capital paulista, mais da metade dos atendidos é de novos parti-
cipantes. Em Manaus e Salvador, temos por volta de 20 novos partici-
pantes, enquanto no centro da capital paulista e no Distrito Federal a
renovação alcança 25% dos atendidos. Assim, crescem as expectativas
para saber como será o encontro neste novo começo, como se dará a
convivência entre antigos e novos conviventes. Mais informações sobre
os Espaços de Cidadania você encontra no portal CIEE (ciee.org.br). ●

Lição sobre como salvar vidas
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P CARREIRA

Representantes da Universidade Es-
tadual Paulista “Júlio de Mesquita Fi-
lho” (Unesp), notável parceira do

CIEE, e do Escritório de Quebec em São
Paulo participaram no webinário promo-
vido pelo CIEE sob título “Oportunidades
de Estudo e Trabalho no Exterior”, com
abertura da vice-reitora da Unesp, Maysa
Furlan. As professoras Norma Domingos
e Luciana Fleuri, da Faculdade Unesp
de Assis/SP, apresentaram o Centro
de Línguas e Formação de Profes-
sores que funciona nessa que é
uma das 34 unidades mantidas
pela universidade, em 24 cida-
des paulistas. Os convidados
Rafael Baldrighi e Hércu-
les Kuster, do Escritório
de Quebec em São
Paulo, abordaram os

procedimentos e os atrativos para estudar
e trabalhar em cidades dessa província do
Canadá, que tem capital de igual nome e
inclui Montreal.

“As aulas de idiomas estrangeiros ofer-
tados no Centro de Línguas são ministra-
das pelos alunos de Letras, que ali desen-
volvem, inclusive, pesquisas de ensino e
aprendizagem, avançando conhecimentos
intelectuais e práticos”, enfatizou a profes-
sora de francês, Norma Domingos. Para as
extensões dos cursos de francês, a Unesp
tem por parceiro o Escritório de Quebec.
Por agora, são cursos voltados aos alunos,
mas “oportunidades surgirão para outros
públicos”, de acordo com a professora Lu-
ciana Fleuri, que é assessora da Coordena-
doria de Permanência Estudantil, através
da qual os alunos alcançam os cursos de
língua estrangeira.
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“Ninguém faz nada sozinho.
Parceiros estratégicos, como
o CIEE e o Escritório de
Quebec são fundamentais
para a formação humanística

como prática transversal
e a oferta da

oportunidade de
vivenciar ambiente
acadêmico

internacional.” 
» Maysa Furlan,

vice-reitora na
Unesp.

Aluno com visto de
permanência superior a

seis meses poderá
trabalhar por meio período

Sociedade 
receptiva para as

diversidades de gênero,
sexual, étnica 

DICAS DE 
COMO É ESTUDAR 
E TRABALHAR 
NO EXTERIOR

TRABALHAR E 
ESTUDAR EM 

QUEBEC



Se você está se aproxi-
mando da fase de ingressar
na faculdade, entre no site
da Unesp para conhecer
os inúmeros cursos, pro-
gramas de iniciação cien-
tífica, projetos de exten-
são e outros que fazem
dessa universidades uma
das melhores da América Lati-
na. Top 10 em rankings nacionais e
internacionais, a Unesp destina 50% das
vagas a alunos egressos de esco-
las públicas.

Sobre estudar em Que-
bec, Rafael Baldrighi de-
talhou desde a oferta de
cursos, a parte prática da
viagem, (duração do pro-
cesso, exigências, despe-
sas, taxas), até os aspectos
que tornam atrativo estudar
em Quebec. As possibilidades
somam ensino técnico profissional,
colegial, graduação e pós, doutorado.  A
maioria das universidades tem a língua
francesa como idioma de ensino. Há
possibilidade de ensino superior em in-
glês, porém, na sociedade quebequense

o francês é a língua majoritá-
ria, diferente do restante

do Canadá. 
Hércules Kuster ex-

plicou sobre trabalhar
no Canadá, “país que
perde anualmente 18 bi-

lhões de dólares cana-
denses por falta de mão de

obra frente à demanda por
seus produtos e serviços”. Tal a de-

manda que motivou a criação em Que-
bec do Ministério da Imigração,

Francização e Integração
(Ministère de l’Immigra-

tion, de la Francisation et
de l’Intégration), que
tem por função selecio-
nar imigrantes (hoje,
compõem 33% da mão

de obra), apoia-los em
seus esforços de francização

e conceder serviços para facili-
tar a integração em Quebec.
Para saber tudo sobre estudar e tra-

balhar em Quebec, assista a íntegra do
webinário “Oportunidades de Estudo e
Trabalho no Exterior”, disponível no ca-
nal do CIEE no Youtube. ●
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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/

+

+

Os serviços 
de saúde são

gratuitos

O idioma do 
ensino 

é o francês

A província de
Quebec tem as

menores taxas de
criminalidade 

Quebec, Canadá
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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 APP CIEE ONE baixado gratuitamente nas
plataformas App Store e Google Play.

K PAINEL DE VAGAS 

ESTÁGIO
» Curso: engenharia e ciência da compu-

tação, engenharia elétrica, análise de
sistemas, formação a partir de 2022.
Local: Jaguariúna/SP. Área: estágio na
área de desenvolvimento, a partir de
2022. Horário: 9h a 16h, seg. a sex. Bol-
sa-auxílio: R$ 1.600 a R$ 2.000. Benefí-
cios: vale-transporte; vale-refeição (R$
37/dia); seguro de vida. Requisitos: de-
senvolvimento de software embarca-
do; aplicações de tools; pesquisa e pro-
gramação em linguagens C, C++; Java;
Python. Contato: Aplicativo CIEE ONE

» Curso: direito ou administração, a par-
tir do 2º sem. Área: ouvidoria, Banco
Santander, apoio na análise de mani-
festações e respostas aos clientes. Ho-
rário: 10h a 16h, seg. a sex. Bolsa-auxí-
lio: a combinar. Benefícios: vale-trans-
porte; bicicletário; vale-refeição; refei-
tório; seguro de vida em grupo; assis-
tência médica; assistência odontológi-
ca; programas de treinamento; férias.
Requisitos: conhecimento em pacote
Office. Contato: Aplicativo CIEE ONE

» Curso: cursando administração, enge-
nharia de produção, engenharia mecâ-
nica, engenharia mecatrônica, enge-
nharia de controle e automação ou en-
genharia eletrônica, período noturno,
conclusão prevista entre dez/2022 a
jun/2023. Local:  São José dos Pi-
nhais/PR. Áreas: estágio nas áreas de
operações, qualidade assegurada e re-
cursos humanos, na Volkswagen local.

Horário: 8h a 15h, seg. a sex. Bolsa-
auxílio: R$ 983,88 até R$ 1.294,92. Be-
nefícios: transporte fretado gratuito;
estacionamento gratuito; subsídio par-
cial para almoço; ambulatório médico;
desconto na compra de veículo. Re-
quisitos: inglês intermediário/avança-
do; pacote Office. Contato: Aplicativo
CIEE ONE

» Exclusivo PcD (auditivo, físico, visual).
Curso: todos os cursos são válidos. Lo-
cal: São Paulo/SP, região do Planalto
Paulista. Área: atividades administrati-
vas. Horário: 8h a 18h, seg. a sex. Bol-
sa-auxílio: R$ 1.491,20, contratação
pelo regime CLT (efetivo). Benefícios:
vale-transporte; vale-refeição; assistên-
cia odontológica; seguro de vida. Re-
quisito: não há. Contato: Aplicativo
CIEE ONE ●

APRENDIZ
» Curso: ensino fundamental, cursando

8/9º ano; ensino médio, 1º ao 3º ano;
ensino médio concluído e não ingres-
sado no ensino superior. Local: Baixa-
da Santista/SP. Área: capacitação práti-
ca em diversas áreas do Sebrae/SP, par-
ticipação teórica em arco administrati-
vo no CIEE, nas unidades localizadas
na região de atuação do Aprendiz. Ho-
rário: 30 horas semanais, com duas fol-
gas. Bolsa-auxílio: a combinar. Bene-
fícios: vale-transporte; auxílio refeição
(R$ 20/dia). Requisito: idade 14 anos a
21 anos e 11 meses. Contato: Aplicati-
vo CIEE ONE

» Curso: ensino médio, cursando ou
completo. Local: Monteiro/PB. Área:
aprendiz nas rotinas das áreas admi-
nistrativas ou comerciais no Banco
Santander. Horário: 10h a 14h, seg. a
sex. Bolsa-auxílio: R$ 490,83. Benefí-
cios: vale-transporte; tíquete-refeição;
seguro saúde; seguro de vida. Requi-
sitos: idade 16 a 22 anos (não se apli-
ca a candidato PcD); não ter atuado
como aprendiz em outra organização.
Contato: Aplicativo CIEE ONE

» Curso: ensino médio, cursando ou
completo. Local: Governador Celso
Ramos, Biguaçu, São José e Florianó-
polis, cidades de Santa Catarina.
Área: aprendiz na empresa Meli, uni-
dade Mercado Envios, soluções logís-
ticas. Horário: 8h a 14h, seg. a sex.
Bolsa-auxílio: R$ 954. Benefícios:
ônibus fretado; refeitório; assistência
médica. Requisitos: residir em uma
das cidades mencionadas acima; 18 a
22 anos completos. Contato: Aplica-
tivo CIEE ONE

» Curso: ensino médio, cursando ou
completo. Local: Lauro de Freitas/BA.
Área: aprendiz na empresa Meli, uni-
dade Mercado Livre, setor de solu-
ções logísticas. Horário: 8h a 14h30,
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 954. Be-
nefícios: ônibus fretado; refeitório;
assistência médica. Requisitos: residir
em Lauro de Freitas ou Camaçari; 18 a
22 anos completos. Contato: Aplicati-
vo CIEE ONE ●
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Vagas Jovem
Talento CIEE
Estágio
» Área: Programa Jovem Talento-

Comércio. Horário: 10h; 12h; 13h;
16h. Bolsa-auxílio: R$ 600. Bene-
fício: auxílio-transporte. Requisi-
tos: cursando 1º/2º ano do ensino
médio ou técnico; Excel. Local:
São Paulo/SP (bairro Cidade Mon-
ções). Contato: acesse o Portal
CIEE e informe o código
03621456

» 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: 6 ho-
ras/dia, variável. Bolsa-auxílio: R$
650. Benefício: auxílio-transpor-
te. Requisito: cursando 1º/2º ano
do ensino médio ou técnico. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Moinho
Velho). Contato: acesse o Portal
CIEE e informe o código
03625657

» Área: Programa Jovem Talento-
Administrativo. Horário: 8h a 13h.
1. Bolsa-auxílio: 500. Benefí-
cio: auxílio-transporte. Requisito:
cursando do 1º/2º ano do ensino

médio ou técnico. Local: Mogi
Guaçu/SP (bairro Centro). Conta-
to: acesse o Portal CIEE e informe
o código 03622309

» Área: Programa Jovem Talento-
Administrativo. Horário: 10h; 12h;
13h; 17h. Bolsa-auxílio: R$ 1.000.
Benefício: auxílio-transporte; re-
cesso remunerado. Requisito:
cursando do 1º ao 4º ano do ensi-
no médio ou técnico. Local: Jun-
diaí/SP. Contato: acesse o Portal
CIEE e informe o código
03619837

» Área: Programa Jovem Talento-
Administrativo. Horário: 9h a 15h.
Bolsa-auxílio: R$ 900. Benefício:
auxílio-transporte. Requisito: 
cursando do 1º ao 3º ano do ensi-
no médio ou técnico. Local:
Campinas/SP. Contato: acesse o
Portal CIEE e informe o código
03618064 ●

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

6.130* 
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 13/10/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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K PAINEL DE VAGAS 

Vagas CIEE para estágio

» Curso: ensino médio concluído. Área:
arco administrativo. Horário: 9h a 15h;
ou 15h a 21h. Salário: R$ 774,99. Be-
nefícios: vale-transporte; vale-refei-
ção. Requisito: sexo masculino; 18-22
anos. Local: São Paulo/SP (bairro Jar-
dim Paulista). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 03502135

» Curso: ensino médio concluído. Área:
arco administrativo. Horário: 9h a 15h.
Salário: R$ 775. Benefícios: vale-
transporte; vale-refeição. Requisito:
sexo masculino, 18-22 anos. Local:
São Paulo/SP (bairro Vila Gertrudes).

Contato: (11) 3003- 2433, informar o
código 3762656

» Curso: ensino médio concluído. Área:
arco administrativo/aprendiz. Horá-
rio: 9h a 15h. Salário: R$ 1.625,10. Be-
nefício: vale-transporte; vale-refeição;
vale-alimentação; assistência médica
e odontológica. Requisito: 18-22
anos. Local: São Paulo/SP (bairro Vila
Gertrudes). Contato: (11) 3003- 2433,
informar o código 03615035

» Curso: ensino médio concluído. Área:
arco administrativo. Horário: 9h a 15h.

Salário: R$ 1.500. Benefício: vale-
transporte. Requisito: não há. Local:
São Paulo/SP (bairro Itaim Bibi). Con-
tato: (11) 3003- 2433, informar o códi-
go 03596953

» Curso: ensino médio concluído. Área:
arco administrativo. Área: arco admi-
nistrativo. Horário: 9h a 15h. Salário:
R$ 1.365. Benefícios: vale-transporte;
vale-refeição. Requisito: 18-22 anos.
Local: São Paulo/SP (bairro Brooklin
Paulista). Contato: (11) 3003- 2433, in-
formar o código 03589921 ●

» Curso: biomedicina, ciências biológi-
cas/bacharelado, ciências biológicas
(biologia), ciências biomédicas,
EAD/biomedicina, 1º ao 6ª sem. Área:
pesquisa em meio-ambiente, labora-
tório diagnóstico, análises clínicas em
saúde.  Horário: 9h a 16h. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.000. Benefício: auxílio-
transporte. Requisito: não há. Local:
São Paulo/SP (bairro Vila Clementino).
Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 3791227

» Curso: tecnologia em gestão de re-
cursos humanos, 1º ao 3º semestre.

Área: recursos humanos. Horário: 9h
a 16h. Bolsa-auxílio: R$ 1.200. Bene-
fício: auxílio-transporte. Requisito:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro Ja-
raguá). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 3819242

» Curso: ciência da computação e cor-
relatos, 2º ao 6º sem. Área:  segurança
de sistemas/informática. Horário: 9h
a 16h. Bolsa-auxílio: R$ 1.700. Benefí-
cios: auxílio-transporte; vale-refeição;
assistência médica. Requisitos: não
há. Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 03529076

» Curso: estética e cosmética. Área:
embelezamento e estética. Horário:
14h a 20h. Bolsa-auxílio: R$ 650. Be-
nefício: auxílio-transporte. Requisito:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Santa Cecília). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 3824313

» Curso:  marketing, 2º ao 6º sem. Área:
consultoria em marketing. Horário:
14h a 18h, segunda a sábado (home
office). Bolsa-auxílio: R$ 600. Requisi-
tos: não há. Local: São Paulo/SP (bairro
Vila Guarani). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 3790660●

Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 13/10/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

3.547* 
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 privada sem fins lucrativos ofe-

rece vagas de estágio para Jovem
Aprendiz PCD cursando ensino supe-
rior em administração, gestão em RH,
engenharia de produção, contabilidade
e marketing. Bolsa-auxílio: R$ 1.715.
Benefícios:  auxílio-transporte (R$
192,00); vale-refeição (R$ 594). Inscri-
ções: https://portal.ciee.org.br/proces-
sos-seletivos-especiais/sebrae-mar19/,
informar Vaga PCD

» Prefeitura de São Paulo abre vagas de
estagiário PCDs e demais alunos do en-
sino superior cursando história, sociolo-
gia, comunicação social, ciências sociais,
eventos e administração de empresas.
Local: São Paulo/SP, próximo ao Metrô
São Bento, bairro Centro. Horário: 13h a
17, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 690. Be-
nefício: auxílio-transporte (R$ 192,30).
Inscrições: ligar para 3003-2433 e infor-
mar o código 3466825

» Empresa no segmento Aromas e Perfu-
mes oferece vaga Inclusão/Diversi-
dade para alunos de curso técnico em
química e alimentos. Área: aplicação de
ingredientes alimentícios com foco na
área de bebidas e barras. Local: Santana
de Parnaíba/SP (bairro Tamboré, região
de Alphaville). Horário: 9h a 16h (1h al-
moço). Bolsa-auxílio: R$ 1.359,60. Bene-
fícios: vale-transporte; vale-refeição; as-
sistência médica; ônibus da empresa;
estacionamento. Inscrições: https://por-
tal.ciee.org.br/processos-seletivos-espe-
ciais/inclui-ciee-continuo/, informar In-
clusão/Diversidade

» Empresa no segmento Distribuidores e
Atacadistas de Medicamentos oferece
vaga de estágio para PCD cursando
ensino superior em administração, logís-
tica ou engenharia de produção, ano de
conclusão em 2024. Área: administra-
tiva/compras. Local: São Paulo/SP (Vila
Almeida, Av. das Nações Unidas). Horá-
rio: 8h a 15h. Bolsa-auxílio: R$ 1.791.
Benefícios: vale-transporte; café da ma-
nhã; restaurante interno; vale-alimenta-

ção; assistência médica; assistência
odontológica; bolsa; auxílio-farmácia;
auxílio-academia; convênio com empre-
sas parceiras; seguro de vida. Inscrições:
https://portal.ciee.org.br/processos-sele-
tivos-especiais/inclui-ciee-continuo/, in-
formar Vaga PCD 

» Empresa no segmento Aromas e Perfu-
mes oferece vaga Inclusão/Diversi-
dade para estágio de universitários
cursando ensino superior em adminis-
tração, comércio exterior, farmácia, en-
genharias, química, economia, relações
públicas, marketing e outros (mínimo de
4 semestres para conclusão do curso).
Local: Santana de Parnaíba/SP (bairro
Tamboré, região de Alphaville). Horário:
9h a 16h (1h 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-continuo/, informar Inclusão/Di-
versidade ●

APRENDIZ
» Empresa no segmento Hospitalar ofere-

ce vaga para Aprendiz PCD. Local: São
Paulo/SP, bairro Tucuruvi. Horário: 4 ho-
ras/dia, seg. a sex. Salário: R$ 500. Bene-
fícios: vale-transporte; vale-alimenta-
ção. Inscrições: http://www.ciee.org.br/
portal/estudantes/pe/elanco/Login.asp,
informar vaga PCD 03596509

» Empresa no segmento Componentes e
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos ofe-
rece vaga para Aprendiz PCD, curso
médio completo. Área: arco administra-
tivo. Local: Rodovia Anhanguera, km
25,5, sem número, próximo ao Parque
Anhanguera. Horário: 9h a 15 h. Salário:
R$ 1.221,20. Benefícios: vale-transporte;
restaurante no local; cesta básica. Inscri-
ções: https://portal.ciee.org.br/
processos-seletivos-especiais/inclui-
ciee-continuo/, informar Vaga PCD

» Empresa no segmento de Varejo Espor-
tivo oferece vaga para Aprendiz PCD,
cursando ou formado no ensino médio.

Áreas: operador de loja e administrativo,
atendimento ao cliente, organização de
loja. Local: São Paulo/SP (Zona Leste e
Zona Oeste - Lapa e Pinheiros). Horário:
13h a 19h, seg. a sex. Salário:  R$ 774,99.
Benefícios: vale-transporte; vale-refei-
ção. Requisito: idade a partir de 18 anos.
Inscrições: Inscrições: https://portal.
ciee.org.br/processos-seletivos-espe-
ciais/inclui-ciee-continuo/, informar
Vaga CPD

» Empresa no segmento de Aços Longos
oferece vaga para Aprendiz PCD, cur-
sando ou formado no ensino médio.
Áreas: logística/produção. Local: Guaru-
lhos/SP (Cumbica). Horário: 07h 14h
(1h almoço). Salário: R$ 1.307. Benefí-
cios: vale-transporte; refeitório; convê-
nio médico. Requisito: idade a partir de
18 anos. Inscrições: https://portal.ciee.
org.br/processos-seletivos-especiais/in-
clui-ciee-continuo/, informar Vaga PCD
03595262

» Empresa no segmento Farmácia e Dro-
garias oferece vaga para Aprendiz PCD
cursando ou formado no ensino médio.
Área: administrativa. Horário: 08h a 18h,
seg. a sex. Salário: R$ 1.491,29. Área:
operador de caixa. Horário: 15 a 23h20,
escala 6 x 1. Salário: 1.401,57. Local: São
Paulo/SP (bairro Jabaquara, próximo ao
Metrô Saúde). Benefícios: vale-trans-
porte; assistência médica e odontológica;
convênio farmácia; seguro de vida. Re-
quisito: idade a partir de 20 anos. Inscri-
ções: https://portal.ciee.org.br/proces-
sos-seletivos-especiais/inclui-ciee-contin
uo/, informar Vaga PCD

» Empresa líder em soluções para o seg-
mento TI oferece vaga Inclusão/Diver-
sidade para estrangeiros em situação
de refúgio, com curso de contabilidade,
administração, TI, áreas comerciais. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Barra Funda).
Horário: 9h a 16h. Salário: R$ 1.100. Be-
nefício: vale-transporte. Inscrição:
https://portal.ciee.org.br/processos-sele-
tivos-especiais/inclui-ciee-continuo/, in-
formar Vaga 3680462 ●
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Já lá se vai tempo, mas o que é bom permanece.
Na data quando a Associação Brasileira de Im-
prensa (ABI) completou 100 anos (7 de abril de

2008), uma das peças da comemoração foi o lançamento
de campanha institucional (em parceria com o Grupo
ABC de Comunicação, criado por Nizan Guanaes e Guga
Valente) que teve por protagonista a vírgula. Criada
pela Agência África, a campanha teve por objetivo mos-
trar como a vírgula pode alterar completamente o sentido
da informação. A repercussão de informação distorcida
pode ser fatal para a integridade de alguém, assim como
é possível causar com fake news.

Resgatamos a campanha por entender que pode ser
útil. Escrever exatamente o que você quer expressar pode
fazer grande diferença na sua redação no exame do Enem.

CAMPANHA ABI
UMA VÍRGULA MUDA TUDO

» A VÍRGULA PODE SER UMA PAUSA. OU NÃO.
Não, espere.
Não espere.

» ELA PODE SUMIR COM O SEU DINHEIRO.
23,40.
2,34.

» PODE SER AUTORITÁRIA.
Aceito, obrigado.
Aceito obrigado.

» A VÍRGULA PODE CRIAR HERÓIS...
Isso só, ele resolve.
Isso só ele resolve.

» ... E VILÕES.
Esse, juiz, é corrupto.
Esse juiz é corrupto.

» ELA PODE SER A SOLUÇÃO
Vamos perder, nada foi resolvido
Vamos perder nada, foi resolvido

» A VÍRGULA MUDA UMA OPINIÃO
Não queremos saber
Não, queremos saber

ASSSINATURA DA CAMPANHA:
Uma vírgula muda tudo. ABI: 100 anos 
lutando para que ninguém mude uma 
vírgula da sua informação. ●
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P BOM SABER

SUA MAJESTADE, 
A VÍRGULA

E VOCÊ, É CRAQUE EM PONTUAÇÃO? 

Faça o pequeno teste a seguir e coloque, exclua 
ou altere a pontuação, usando vírgula ou ponto e
vírgula (respostas ao pé da página).

1) O fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do
fazendeiro era também o pai do bezerro

2) Fui impactado pelo Ensaio da Cegueira de 
José Saramago

3) O navio japonês entrava no porto, um navio inglês

4) Está na hora do almoço. Vamos comer vovó

5) Carregar queijo inteiro uma andorinha só 
não faz verão.

RESPOSTAS 
1) O fazendeiro tinha um bezerro e a mãe; do fazendeiro era
também o pai do bezerro (em outras palavras, o fazendeiro da
frase é dono de um bezerro, uma vaca e um boi)
2) Fui impactado pelo Ensaio da Cegueira, de José Saramago
(sem a vírgula, você induzirá a que Saramago é cego, ao invés de
atribuir a ele o famoso livro que escreveu)
3) O navio japonês entrava no porto um navio inglês (basta
excluir a vírgula – na frase, o verbo travar tem o significado de
bloquear e não de entrar)
4) Está na hora do almoço. Vamos comer, vovó (sem a vírgula,
você oferecerá a sua avó como cardápio para o almoço)
5) Carregar queijo inteiro uma andorinha só não faz, verão (a
vírgula reforça o entendimento que verão é flexão do verbo ver e
não o substantivo que dá nome à estação mais quente do ano)






