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E
m 2021 na segunda edição
virtual, a Expo CIEE levou
aos jovens de todo o Brasil
mais de 21 mil
oportunidades de vagas. O

número mais do que justifica o CIEE
comemorar a retomada da oferta de
vagas pelas empresas parceiras. Falar
em parcerias CIEE, uma delas é a
proDevs, desenvolvedora de sistemas
computacionais que oferece estágio
técnico para aprimorar
conhecimentos de estudantes na área
de TI. Jovens como você estão
fazendo bonito, a exemplo de Anna
Beatriz, que criou sistema de
purificação de água da chuva e o
levou para cidades do recôncavo
baiano. Estes e outros assuntos, como
algumas ótimas dicas de como
escrever bem, são abordados nesta
edição, preparada para você com
muito carinho. Ao final da edição,
consulte o Painel de Vagas e mais –
acesse o Portal CIEE, conheça e
selecione as oportunidades
disponíveis para você conquistar
lugar no mercado de trabalho. Dê
essa chance a si e conte com o CIEE
também para aprimorar
conhecimentos através dos vários
cursos disponibilizados no portal,
online e totalmente gratuitos.

Leia, acompanhe, colabore e divulgue.

Jacyra Octaviano, editora executiva
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P GIRO

Em 2021 o CIEE já ultrapassa
dois milhões de visualizações
em cerca de 250 eventos pelo

canal do YouTube e perfis no
Facebook e Linkedin. Mais do que
encontrar a melhor vaga de estágio
e aprendizagem para quem está
dando os primeiros passos no
mundo do trabalho, o CIEE quer
ajudar jovens de todo o Brasil a
expandirem seus conhecimentos.

» Você já acompanhou algum 
evento do CIEE? Veja e reveja 
nossos webinars em www.you-
tube.com/oficialciee 

Eventos do CIEE
chegam a 2 milhões
de visualizaçõesEstão abertas as inscrições para o Rota Escola 2022,

programa de estágio técnico da Otis. As vagas
são destinadas para alunos de cursos técni-

cos em Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletroe-
letrônica, Mecatrônica, Mecânica ou Automação
e áreas correlatas. Podem participar estudantes
no período noturno, a partir dos 18 anos, com
formação prevista entre dezembro de 2022 a de-
zembro de 2023. As oportunidades estão distri-
buídas em São Paulo, ABC, Belo Horizonte, Niterói,
Rio de Janeiro, Vitória, Belém, Brasília, Fortaleza,
Goiânia, Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Curi-
tiba, Florianópolis, Itajaí, Londrina, Porto Alegre,
Ribeirão Preto e Santos. ●

» Inscrições podem ser realizadas até o dia
31 de dezembro, no link:
https://portal.ciee.org.br/empresas/otis-
programa-rota-escola/.

DISPOSITIVO CRIADO POR MENINA AOS 15 ANOS
GERA ÁGUA POTÁVEL NO RECÔNCAVO BAIANO

Um dispositivo que leva o nome de
Aqualuz tem por função tratar água
da chuva com uso da radiação solar

- tudo de que precisa são os raios solares. O
Aqualuz foi criado por Anna Beatriz Beserra
aos 15 anos de idade, menina que sempre
quis ser cientista.

Para Anna Beatriz não bastou desenvol-
ver o disposito. Aos 17 anos, ela criou a star-
tup Sustainable Development and Water
For All (SDW), solução que encontrou para
levar o Aqualuz até às famílias moradoras
em regiões rurais (seu grande foco) da Ba-
hia, iniciando por aquelas próximo à sua ci-
dade natal, Salvador.

Hoje aos 24 anos, desde 2021 graduada
em biotecnologia pela Universidade Federal
da Bahia (Ufba), aos 23 anos pós-graduada
em Sistema de Gestão Integrada (SGI), Anna
Beatriz tem o que comemorar. O Aqualuz faz
parte da vida de 732 famílias que vivem em
localidades sem acesso à água potável, nú-

mero que no Brasil alcança 35 milhões de
pessoas. Anna Beatriz e a SDW conquistaram
vários prêmios internacionais e o reconheci-
mento da Organização das Nações Unidas
(ONU). A história do sucesso dessa jovem
vencedora você pode assistir no canal do
CIEE no Youtube. Acesse: https://www.you-
tube.com/watch?v=xjkUKsoTAMA ●

Em parceria com CIEE, Otis abre
inscrições para estágio técnico
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Em passado nada remoto, a falta da
prática que gera experiência era o
grande obstáculo para os jovens

ingressarem no mercado de trabalho,
mas isso vem mudando de forma radical.
O CIEE trabalha como ponte entre jo-
vens, adolescentes e empresas, man-
tendo em seu portal os perfis de interes-
sados em vagas e oferecendo cursos
gratuitos para eles aprimorarem seus co-
nhecimentos teóricos. Uma vez os jovens
contratados por empresas parceiras, o
CIEE ministra a eles conhecimentos teó-
ricos em acordo com a vaga conquistada,
personalizados conforme as demandas
dos contratantes.

Por sua vez, as empresas parceiras do
CIEE ecoam em igual sintonia. Uma de-
las, a DMCard, fala pela voz do seu fun-
dador e CEO, Denis Correia. “Nunca va-
mos deixar para traz ninguém que se es-
força, muito menos aprendizes e estagiá-
rios”. Quem explica como é aplicada a fi-
losofia da DMCard, administradora de
cartões de crédito private label, é San-
dra Castello, diretora de Marketing e
Pessoas da empresa.

“Quando dizemos que valorizamos
as pessoas sem deixar ninguém para trás
não poderíamos agir diferente com
aqueles que estão iniciando a carreira,
como é o caso de aprendizes e estagiá-
rios. Ambos formam times que, em geral,
são integrados por jovens que estão na
primeira oportunidade no mundo do
trabalho. Procuramos orientá-los em
questões, por exemplo, sobre a impor-
tância em respeitar a jornada de traba-
lho, como funciona a empresa, o que e o
porquê fazemos, como impactamos a vi-
da das pessoas”, pontua.

Com esse foco, o objetivo da DMCard
é abrir os horizontes para o jovem per-
ceber o mecanismo do mundo corpora-
tivo e como ele pode contribuir com os
objetivos da empresa. “Especificamente
no caso do aprendiz, ele é levado a assu-
mir função literal na área em que atua,
aprendendo como funciona o dia a dia e
contribuindo com funções mais básicas,
que não exigem conhecimento prévio,
mesclando trabalho operacional com o
estratégico, pois queremos que o jovem
tenha, realmente, aprendido algo ao fi-
nal do processo”.

Para os estagiários, a preocupação
da DMCard é oferecer ambiente dinâ-
mico e desafiador, onde eles possam
contribuir com projetos, produtos e
aplicar o conhecimento obtido na facul-
dade. “Buscamos oferecer bastante con-
teúdo nos primeiros meses, utilizando
colaboradores internos e parceiros ex-
ternos para explicar o funcionamento
do nosso negócio e mostrar como eles
podem utilizar o que aprenderam nos
respectivos cursos em projetos que fa-
rão a diferença na empresa”, finaliza Sa-
dra Castello. ●
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“NUNCA VAMOS DEIXAR
PARA TRAZ NINGUÉM QUE
SE ESFORÇA, MUITO
MENOS APRENDIZES E
ESTAGIÁRIOS”
» Denis Correia, fundador e
CEO da DMCard

BUSCAMOS OFERECER
BASTANTE CONTEÚDO NOS
PRIMEIROS MESES, UTILIZANDO
COLABORADORES INTERNOS E
PARCEIROS EXTERNOS PARA
EXPLICAR O FUNCIONAMENTO
DO NOSSO NEGÓCIO 
» Sandra Castello, diretora de
Marketing e  Pessoas da empresa

P PARCERIA

“Ninguém para
trás, muito menos

aprendizes e
estagiários”
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1º Torneio CIEE 
de e.Sports
Durante a feira,
no dia 6 houve a
transmissão ao
vivo do sorteio
dos squads que
agora já participam nas
qualificatórias para o 1º Torneio CIEE
de e.Sports, em andamento desde o
dia 14 (novembro), com término no dia
30. A grande final do torneio será no
dia 05 de dezembro, com transmissão
ao vivo pelo Canal do CIEE no Youtube.
Veja mais em Torneio CIEE, acesse:
http://www.torneiociee.ciee.org.br/ ●

Mais de 55 mil inscritos e a
marca das 300 mi cliques em
palestras, principalmente nos

estados de São Paulo, Ceará, Goiás,
Bahia e Minas Gerais. Durante uma
semana, jovens acessaram a plata-
forma da EXPO CIEE Virtual e apro-
veitaram todo o conteúdo disponível
nas palestras, além de testes vocacio-
nais, cupons de desconto para cursos,
e até recrutamento para vagas de es-
tágio e aprendizagem.

Foram aproximadamente 100 pa-
lestras e talks. Totalmente gratuitos e
virtuais, assim como o restante da EX-
PO, eles abordaram temas como a im-
portância dos jovens saberem fazer a
gestão do tempo, carreiras para o fu-
turo, em áreas que focam principal-
mente na capacidade de inovação e
criatividade, além de dicas sobre co-
mo desenvolver habilidades cada vez
mais admiradas pelas empresas, co-
mo resiliência e capacidade de traba-
lhar em grupo. 

Empresas, instituições de ensino,
órgãos públicos e outros parceiros co-
mo Bradesco, UNINASSAU, UNESP, Itaú,
Cruzeiro do Sul Educacional, APIMEC,
UNISINOS, ABRAPP, UNISA, Ardagh
Group, École Intuit Lab, Bayer, Centro
Universitário São Camilo e Tenda, trou-
xeram experiências e informações so-
bre o mundo do trabalho e também
sobre educação para todos os visitan-
tes. Nos estandes, foram diversas ativa-

ções promovidas pelos expositores. Os
jovens puderam fazer um simulado do
Enem, receberam dicas de planeja-
mento financeiro, puderam conhecer
um guia de profissões totalmente
atualizado com as novas tendências e
informações sobre cursos na área de
saúde, além de outras ações.

“Nosso balanço é totalmente po-
sitivo. Os participantes se engajaram
em um evento que marca o calendá-
rio do jovem brasileiro há mais de
duas décadas e que nos últimos dois
anos, em decorrência da pandemia,
ganhou o espaço virtual. Que ve-
nham as próximas edições, e que si-
gamos promovendo informação,
qualificação para o mundo do traba-
lho e, também diversão para o públi-
co jovem”, disse o supervisor de Feiras
do CIEE, Alexandre Altenfelder.

COMO O JOVEM 
ACOMPANHOU A EXPO
Segundo levantamento realizado pelo
CIEE, a maioria dos acessos ocorreu
por meio de telefones celulares, que
concentraram mais da metade do to-
tal de visualizações. Em seguida, com-
putadores e tablets também foram
ferramentas úteis na hora de acessar o
conteúdo. Aplicativos de TV também
entraram nessa conta, mostrando que
o formato virtual possibilita uma varie-
dade ampla de plataformas.

Atualizada em 22/11/2021

P FEIRA

EXPO CIEE tem mais de 55 mil inscritos e eleva
relação entre jovens e mundo do trabalho

JOVEM CIEE Nº 64 / 20 DE NOVEMBRO DE 2021
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P INÍCIO DE CARREIRA

Bruno da Silva Ferreira, estudante do 3º
ano do ensino médio em Sorocaba/SP,

conseguiu vaga de estágio na empresa pro-
Devs, especializada em tecnologia e inovação
e capacitadora de jovens para esse mercado.
“Fiquei sabendo de um curso de design e me
inscrevi. Consegui bom desempenho e em
agosto, através do CIEE fui contratado como
estagiário. Eu sempre gostei de tecnologia e
comecei este ano com plano definido de pres-
tar vestibular para a Academia de Polícia Barro
Branco. Mas, no meio do caminho, resolvi fazer
o curso de tecnologia e design da proDevs e
descobri minha paixão por essa área”, diz.

Logo adaptado ao cenário que desconhe-

cia, Bruno cada vez mais gostava do que
aprendia. “Percebi que tinha facilidade e os
professores foram muito atenciosos, entende-
ram minha situação e me ajudaram muito”.
Bruno comenta que percebe desinteresse
muito grande dos jovens, “em geral, desani-
mados com tudo”, e estende aos leitores da
Revista Jovem CIEE as palavras de incentivo
que diz aos amigos. “O mundo está cheio de
possibilidades. Eu agarrei a minha”. Desde os
sete anos dedicado ao escotismo, Bruno cul-
tiva ações humanitárias, cortesias, respeito e
adora acampar. “É bom estar com amigos. A
gente faz tudo junto no acampamento, acerta
junto, erra junto e faz conquistas junto”.

JOVEM CIEE Nº 64 / 20 DE NOVEMBRO DE 2021

OS MENINOS 
DE SOROCABA

Hector, 16 anos e Bruno, com 17, poderiam
ser apenas mais dois jovens entre os
milhões de brasileiros nessa faixa etária

que não contam com destino profissional.
Contudo, com empenho e dedicação eles
mudaram o rumo das suas histórias.

Desenvolvedora de sistemas computacionais para empresas
de todo o País, a proDevs vai além. Oferece aos estudantes

formações totalmente gratuitas, subsidiadas por empresas par-
ceiras, interessadas em ter preferência na contratação dos me-
lhores alunos. “A escassez de profissionais qualificados é gigan-
tesca. Estudos da Associação Brasileira das Empresas de
Tecnologia da Informação e Comunicação mostram que a ne-
cessidade atual de novos profissionais de TI é de 70 mil ao ano,
mas as universidades só formam 46 mil com perfil tecnológico”,
comenta Paulo Camargo, executivo na proDevs.

Paulo antecipa o que acredita estar desenhado para futuro
próximo. “veremos acontecer com os jovens a partir de 2022,

quando o novo ensino médio passará a vigorar. Composto por
itinerários formativos opcionais e de curta duração, o novo en-
sino médio possibilitará aos estudantes investir nas disciplinas
que mais interessam. Tais experiências terão o potencial de ser-
vir como guia para os jovens descobrirem suas paixões, voca-
ções e construírem seus projetos de vida”. Alexandre Álvaro, lí-
der técnico de Treinamento, finaliza. “O propósito da proDevs
é conectar os jovens talentos com as melhores empresas do
mercado. Para isto, oferecemos formação técnica em progra-
mação, design e inovação, com objetivo de empoderar os es-
tudantes com as habilidades profissionais mais demandadas
no mercado.”

O MERCADO DO ENSINO TÉCNICO, 
NA VISÃO DOS HEADS DA PRODEVS

Estágio técnico mudou os rumos 
da carreira de Bruno
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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/

+

+

Em 2021, Hector Martins conse-
guiu seu espaço de estagiário e

em setembro foi efetivado no time de
tecnologia da proDevs, ao lado de
mais de 100 profissionais de tecnolo-
gia. Em 2019, aos 14 anos de idade,
Hector teve que recorrer a uma limi-
nar para cursar a Faculdade de Tec-
nologia (Fatec) de Sorocaba. Conse-
guiu. Em 2022, aos 16 anos, ele estará
formado no curso superior Análise e
Desenvolvimento de Sistemas (ADS).
“No final de 2018, tive meu primeiro
contato com programação num curso
online e, em poucos meses, aprendi
o básico de tecnologia, mas estava
meio perdido em como colocar as coi-
sas na prática. Entrei na faculdade no
ano seguinte e, apesar de já saber a
maioria dos conteúdos, foi uma ex-
periência ótima para minha formação

acadêmica e profissional”, conta.
Hector faz parte de projeto de

iniciação científica em computação
quântica aplicada ao aprendizado
de máquina (Inteligência Artificial) e
de grupo de pesquisa da Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp).
“Eu já estava estudando russo e,
agora, vou conseguir pagar um cur-
so. Gosto muito da literatura e da
música russas. Quero ler no original.
Ler artigos publicados pela então
União Soviética sobre o tema que
pesquiso. Tem muita coisa no repo-
sitório, mas em russo. É sempre bom
a gente ter outro ponto de vista”. E o
passatempo de Hector é jogar xa-
drez. “Todo dia eu jogo. É online. Co-
mecei em 2013, mas não sou muito
bom. Tem conceitos muito avança-
dos”, diz com humildade.●

“OFERECEMOS 
FORMAÇÃO TÉCNICA EM
PROGRAMAÇÃO, DESIGN E
INOVAÇÃO, COM OBJETIVO
DE EMPODERAR OS
ESTUDANTES COM 
AS HABILIDADES
PROFISSIONAIS MAIS
DEMANDADAS NO
MERCADO”
» Paulo Camargo,
executivo na proDevs

Hector, na
faculdade aos 
14 anos
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1. HARMONIA
A frase harmônica soa bem. Tem ritmo.
Sem ecos, repetições ou cacofonias,
desce redondo. A harmonia está ligada
ao ouvido. Segredo dos grandes
escritores, implica a habilidade de
combinar palavras e frases com
elegância – sem tropeços ou
dissonâncias. 

Há caminhos que levam à carícia da
língua. Olho no tamanho da palavra. O
termo mais curto (com menor número
de sílabas) deve preceder o mais longo.
Compare:

• O professor pediu aos alunos
que entregassem o trabalho com
a máxima urgência possível.
• O professor pediu aos alunos
que entregassem, com a máxima
urgência possível, o trabalho.

• O temporal inundou as ruas nas
primeiras horas da noite de
domingo.
• O temporal, nas primeiras horas
da noite de domingo, inundou 
as ruas.

2. GÊNERO EXPLÍCITO
Cargos e funções, se exercidos por
mulher, escrevem-se no feminino.
Presidente (ou presidenta), agente
administrativa, secretária-executiva
servem de exemplo. Atenção ao
exagero. Siga a índole da língua. Na
concorrência do feminino e masculino,
fique com o masculino plural. Filhos
engloba filhas e filhos. Brasileiros,
brasileiras e brasileiros. Amigos, amigas
e amigos. Não caia no modismo de
discriminar – sem necessidade – os

sexo das pessoas: os presentes e as
presentes, os embaixadores e as
embaixadoras, os leitores e as leitoras.
Cruz-credo!

3. CLAREZA
Montaigne, há 400 anos, disse que o
estilo tem três virtudes – clareza,
clareza, clareza. Graças a ela, o leitor
entende a mensagem sem
ambiguidades. É tudo de bom.

4. LEVEZA
Não canse o leitor. Nem o obrigue a ter
o dicionário ao lado. Muito menos a
voltar atrás pra recuperar o que foi dito.
Respeite-lhe o tempo e o bom gosto.
Em suma: busque a frase elegante,
capaz de veicular, com clareza e
simplicidade, a mensagem que você
quer transmitir.

5. FACILIDADE
No mundo do corre-corre, queremos
textos curtos, precisos e prazerosos.
Rapidez de leitura fisga. Para chegar lá,

opte por palavras familiares, As longas
e pomposas funcionam como praga.
Em épocas passadas, quando a língua
era objeto de exibição, elas gozavam
de enorme prestígio. Falar difícil era
mostra de erudição. Impressionava.
Hoje a realidade mudou. Impõe-se
informar – rápido e bem. 

Respeite a memória do leitor. Ele só
consegue reter determinado número
de palavras. Depois, os olhos pedem
uma pausa. Escolha bom título. Prefira a
ordem direta. Evite as intercalações.
Vacine-se contra redundâncias,
pedantismo e verborragia. Escreva
frases curtas. “Uma frase longa”,
lembrou Vinicius, “não é nada mais que
duas curtas.”

A psicologia prova. Testes sobre a
legibilidade e a memória demonstram
dois fatos. Um: se o período tem a
média de 200 toques, o leitor retém a
segunda parte pior que a primeira.
Dois: se 250 ou mais, grande parte do
enunciado se perde. Daí a importância
da frase curta e da ordem direta. ●

O CHARME DO TEXTO

P DICAS DE PORTUGUÊS

Não basta ser correto. Além de respeitar a
norma culta, o texto tem de agradar. Tem de
fisgar o leitor desde a primeira frase até o

ponto final. Difícil? Sim, mas possível. A coluna dá
cinco dicas que ajudam a tornar o estilo prazeroso.
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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: administração ou ciências con-

tábeis, cursando 3º/4º semestre. Área:
fiscal/contábil. Horário: 9h às 16h, seg.
a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.650. Benefí-
cios: vale-transporte; auxílio-refeição;
plano de saúde. Requisito: limitado
ao ano cursando. Local: Total Energies,
São Paulo/SP. Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: superior ou técnico em nutri-
ção. Área: nutrição. Horário: 9h30 às
17h20 (1h30 para almoço). Bolsa-au-
xílio: R$ 800. Benefícios: vale-trans-
porte; seguro de vida; possibilidade de
efetivação. Requisitos: pacote office.
Local: Duckbill Cookies & Coffee, São
Paulo/SP. Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: engenharia de automação, cur-
sando 3º/4º ano. Área: engenharia.
Horário: 8h às 15h, seg. a sex.  Bolsa-
auxílio: R$ 1.325 até R$ 1.677. Benefí-
cios: auxílio-transporte; cartão ali-
mentação; seguro de vida. Requisi-
tos: limitado ao ano cursando. Local:
Tuberfil, Indaiatuba/SP. Contato: Apli-
cativo CIEE

» Curso: direito, formação a partir de
12/2022. Área: jurídica. Horário: 9h às
19h. Bolsa-auxílio: R$ 1.650 até R$
2.000. Benefícios: vale-transporte; va-
le-refeição (R$ 37/dia); seguro de vida.
Requisitos: Excel, intermediário; inglês
básico/intermediário; gostar e ter facili-
dade em tecnologia. Local: Motorola,
São Paulo/SP. Contato: Aplicativo CIEE

» Cursos: ensino técnico em elétrica, ele-
trônica, eletrotécnica, mecânica de
precisão, mecatrônica, automação (da-
tas de conclusão de cursos exigidas
dos candidatos disponíveis no portal
CIEE - https://portal.ciee.org.br/empre-
sas/otis-programa-rota-escola/) Área:
em acordo com o curso. Horário: 8h às
15h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.100.
Benefícios:  vale-transporte, vale-refei-
ção; seguro saúde. Requisitos: cursar
uma das modalidades técnicas exigi-
das.  Local: Elevadores Otis, Brasília/DF.
Contato: Aplicativo CIEE

PcD
» A Prefeitura de São Paulo/SP abriu vagas

de estágio para estudantes do ensino
médio e do ensino superior, exclusivas
para pessoas com deficiência. Carga diá-
ria de 4 horas, horário a definir. Bolsa-
auxílio de R$ 483 (ensino médio) até R$
690 + variável (ensino superior), con-
forme o grau de ensino do candidato.
Para participar no processo seletivo, é
obrigatório ao candidato realizar prova e
redação no link: https://pp.ciee.org.br/vi-
trine/82/detalhe ●

APRENDIZ
» Curso: 8ª/9ª série do ensino funda-

mental; 1º ao 3º ano do ensino médio;
formados no ensino médio, sem in-
gresso no ensino superior. Local: Se-
brae, Botucatu/SP. Áreas: aprendizes
serão contratados para desenvolver
capacitação prática em diferentes
áreas do Sebrae Botucatu/SP.  Capaci-

tação teórica – arco administrativo se-
rá ministrada nas dependências do
CIEE localizadas na região de Botuca-
tu. Horário: 30 horas semanais. Bolsa-
auxílio: a combinar. Benefícios: vale-
transporte; auxílio-refeição (R$ 20/dia);
seguro de vida Requisito: residir em
Taubaté. Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: 8ª/9ª série do ensino funda-
mental; 1º ao 3º ano do ensino médio;
formados no ensino médio, sem in-
gresso no ensino superior. Local: Se-
brae, São Paulo/SP. Áreas: aprendizes
serão contratados para desenvolver
capacitação prática em diferentes
áreas do Sebrae/SP.  Capacitação teóri-
ca – arco administrativo será ministra-
da nas dependências do CIEE localiza-
das na região de São Paulo/SP. Horá-
rio: 30 horas semanais. Bolsa-auxílio:
a combinar. Benefícios: vale-transpor-
te; auxílio-refeição (R$ 20/dia); seguro
de vida Requisito: residir em Taubaté.
Contato: Aplicativo CIEE

» Curso: 8ª/9ª série do ensino funda-
mental; 1º ao 3º ano do ensino médio;
formados no ensino médio, sem in-
gresso no ensino superior. Local: Se-
brae, São Paulo/SP. Áreas: aprendizes
serão contratados para desenvolver
capacitação prática em diferentes
áreas do Sebrae/SP.  Capacitação teó-
rica – arco administrativo será minis-
trada nas dependências do CIEE loca-
lizadas na região de São Paulo/SP. Ho-
rário: 30 horas semanais. Bolsa-auxí-

Vagas ONE 
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» Área: Programa Jovem Talento-Comér-

cio. Horário: 10h ÀS 15h. Bolsa-
auxílio: R$ 500. Benefício: auxílio-trans-
porte. Requisitos: cursando 1º ao 2º ano
do ensino médio ou técnico; sexo femi-
nino. Local: Mogi das Cruzes/SP (bairro
Cidade Kemel). Contato: acesse o Portal
CIEE e informe o código 03619401

» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-
trativo. Horário: 8h às 13h30. Bolsa-au-
xílio: R$ 600. Benefícios:  auxílio-trans-
porte; auxílio alimentação. Requisitos:
cursando do 1º ao 2º ano do ensino mé-
dio ou técnico; sexo feminino.
Local: Campinas/SP (bairro Centro).
Contato: acesse o Portal CIEE e informe
o código 03616260

» Área: Programa Jovem Talento-Comér-
cio. Horário: 13h às 18h. Bolsa-
auxílio: R$ 500. Benefício: auxílio-trans-
porte. Requisitos: cursando do 1º ao 3º
ano do ensino médio ou técnico; sexo
masculino. Local: Salvador/BA (bairro
Caminho das Árvores). Contato: acesse
o Portal CIEE e informe o código
03559523

» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-
trativo. Horário: 9h às 16h. Bolsa-auxí-
lio: R$ 600. benefício: recesso remune-
rado. Requisito: cursando do 1º ao 2º
ano do ensino médio ou técnico. Local:
Brasília/DF (Asa Sul). Contato: acesse o
Portal CIEE e informe o códi-
go 03541921

» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-
trativo. Horário: 10h às 17h. Bolsa-auxí-
lio: R$ 1.000. Benefício: recesso remu-
nerado. Requisito: cursando 1º ao 2º

ano do ensino médio ou técnico. Local:
Jundiaí/SP (bairro Alvinópolis). Contato:
acesse o Portal CIEE e informe o código
03619837

» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-
trativo. Horário: variável (6h/dia). Bolsa-
auxílio: R$ 650. Benefício: auxílio-trans-
porte. Requisito: cursando 1ª ao 3ª ano
do ensino médio ou técnico. Local:  Mo-
gi Guaçu/SP (bairro Centro). Contato:
acesse o Portal CIEE e informe o código
03622309

» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-
trativo. Horário: 8h às 14h. Bolsa-auxí-
lio: R$ 400,00. Benefício: auxílio-trans-
porte. Requisitos: cursando 1ª ao 2ª ano
do ensino médio ou técnico; sexo mas-
culino. Local:  Salvador/BA (bairro Cen-
tro). Contato: acesse o Portal CIEE e in-
forme o código 03567366

» Área: Programa Jovem Talento-Admi-
nistrativo. Horário: 12h30 às 18h30.
Bolsa-auxílio: R$ 500. Benefícios: auxí-
lio-transporte; recesso remunerado;
possibilidade de efetivação. Requisi-
tos: cursando 1ª ao 3ª ano do ensino
médio ou técnico; sexo feminino. Lo-
cal: Osasco/SP (bairro Centro). Conta-
to: acesse o Portal CIEE e informe o có-
digo 03635517

» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-
trativo. Horário: 10h às 17h. Bolsa-auxí-
lio: R$ 410. Benefício: auxílio-transpor-
te. Requisito: cursando 1ª ao 2ª ano do
ensino médio ou técnico. Local: Ita-
nhaém/SP (bairro Centro). ). Contato:
acesse o Portal CIEE e informe o código
03636968 ●

5.468* 
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 17/11/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

lio: a combinar. Benefícios: vale-
transporte; auxílio-refeição (R$
20/dia); seguro de vida Requisito:
residir em Taubaté. Contato: Apli-
cativo CIEE

» Curso: 8ª/9ª série do ensino funda-
mental; 1º ao 3º ano do ensino mé-
dio; formados no ensino médio,
sem ingresso no ensino superior.
Local: Sebrae Araraquara/SP.
Áreas: aprendizes serão contrata-
dos para desenvolver capacitação
prática em diferentes áreas do Se-
brae Araraquara/SP.  Capacitação
teórica – arco administrativo será
ministrada nas dependências do
CIEE localizadas na região de Arara-
quara/SP. Horário: 30 horas sema-
nais. Bolsa-auxílio: a combinar.
Benefícios: vale-transporte; auxí-
lio-refeição (R$ 20/dia); seguro de
vida Requisito: residir em Taubaté.
Contato: Aplicativo CIEE

PcD
» Curso: não há exigência específica.

Local: Operadora Vivo, São
Paulo/SP. Área: várias. Horário: 6
horas/dia, seg. a sex. Bolsa-auxílio:
R$ 1.100 + variável. Benefícios: va-
le-transporte; vale-refeição; possibi-
lidade de efetivação. Requisito: va-
gas destinadas unicamente a pes-
soas com deficiência visual, física,
auditiva, intelectual. Contato: Apli-
cativo CIEE ●
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Vagas CIEE para estágio

» Curso: ensino médio cursando, 1º ao 2º
ano. Área: arco administrativo. Horário:
9h às 15h. Salário: R$ 800. Benefícios:
vale-transporte. Requisito: não há. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Centro). Con-
tato: (11) 3003- 2433, informar o códi-
go 03601882

» Curso: ensino médio concluído. Área:
produção. Horário: 10h às 16h. Salário:
R$ 1.100. Benefícios: vale-transporte;
vale-refeição. Requisito: 18-22 anos.
Local: São Paulo/SP (bairro Vila Nova

Conceição). Contato: (11) 3003- 2433,
informar o código 3859542

» Curso: ensino médio concluído. Área:
arco administrativo/aprendiz. Horário:
9h a 15h. Salário: R$ 800 Benefício: va-
le-transporte. Requisito: 18-22 anos.
Local: São Paulo/SP (bairro Parque
Anhanguera). Contato: (11) 3003- 2433,
informar o código 3857488

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

Salário: R$ . Benefício: vale-transporte.
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP
(bairro Butantã). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 3764857

» Curso: ensino médio concluído. Área:
arco administrativo. Horário: 12h30
às 18h30. Salário: R$ 5/hora. Benefí-
cios: vale-transporte; vale-refeição.
Requisitos: 18-22 anos, feminino. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Vila Madale-
na). Contato: (11) 3003- 2433, infor-
mar o código 3764457 ●

» Curso: marketing, 1º ao 6º sem. Área:
marketing. Horário: 9h às 16h. Bolsa-
auxílio: R$ 1.000. Benefício: auxílio-
transporte; vale-refeição. Requisito:
não há. Local: São Paulo/SP (bairro Vila
Monumento). Contato: (11) 3003-2433,
informar o código 3875077

» Curso: contabilidade, 2º a 5º sem. Área:
contabilidade. Horário: 10h30 às
16h45 Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefí-
cio: auxílio-transporte. Requisito: não
há. Local: São Paulo/SP (bairro Parque
São Domingos). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 3853211

» Curso: marketing e correlatos, 1º ao
2º sem. Áreas: relacionamento com o
cliente, criação em comunicação, ges-
tão em comunicação, marketing em
comunicação. Horário: 10h às 17h.
Bolsa-auxílio: R$ 750. Benefícios: au-
xílio-transporte. Requisitos: não há.
Local: São Paulo/SP (bairro Lapa de
baixo). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 3852792

» Curso: ensino médio, 2º ao 6º sem.
Área: segurança de sistemas de infor-
mática. Horário: 9h às 16h. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.700. Benefícios: auxílio-

transporte; vale-refeição; assistência
médica. Requisito: não há. Local: São
Paulo/SP (bairro Vila Nova Conceição).
Contato: (11) 3003-2433, informar o
código 3859542

» Curso: administração, 4º ao 6º sem.
Área: administrativa. Horário: 9h às
16h. Bolsa-auxílio: R$ 900. Benefí-
cios: auxílio-transporte; vale-refeição
(R$ 20/dia). Requisito: não há. Local:
São Paulo/SP (bairro Vila Hamburgue-
sa). Contato: (11) 3003-2433, informar
o código 3840990 ●

Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 17/11/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

2.934* 
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. 
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OBrasil é um dos países que mais
mudou de nome no decorrer da
História. Em seu blog, o professor

de História pela Universidade de São Paulo
(USP) e de Geografia pelo Centro Univer-
sitário Cesumar (UniCesumar), Jefferson
Evandro Machado Ramos, comenta os no-
mes que considera relevantes em função
dos períodos quando foram adotados.

» Pindorama
Nome de nossa terra atribuído por algu-
mas tribos indígenas. Em tupi-guarani sig-
nifica “Terra das Palmeiras”, nome  mais
usado no período anterior à chegada dos
portugueses ao Brasil (1500). Embora os
portugueses utilizaram outros nomes,
muitos povos indígenas continuaram a
usar Pindorama por muito tempo.

» Terra de Vera Cruz
Recorrente entre 1500 a 1501, foi nome
provisório de referência cristã. Terra de Ve-
ra Cruz é como o Brasil é nominado na car-
ta sobre o Descobrimento, enviada ao rei
de Portugal por Pero Vaz de Caminha, es-
crivão da frota de Pedro Álvares Cabral.

» Terra de Santa Cruz
Após receber a carta de Caminha, em
1501 o então rei de Portugal, D. Manuel I,
rebatizou o país usando referência cristã.

» Terra dos Papagaios
Documentos e mapas datados de 1501 a
1512 dão conta que nesse período co-
merciantes italianos, mais especificamen-
te, florentinos, visitaram o Brasil. Encanta-
dos com as lindas aves coloridas que so-
brevoavam a ambição deles, deram ao
país o nome de Terra di Pappagalli, ou Ter-
ra dos Papagaios.

» Reino Unido de Portugal, 
Brasil e Algarves

Nova designação oficial, adotada com a
chegada da família real portuguesa em
1808, a qual perdurou até 1822. A de-
signação teve o significado de que o Es-
tado do Brazil (nome prevalecente de
1549 a 1824, por conta da grande quan-
tidade de pau-brasil então existente)
passara a integrar os reinos de Portugal
e Algarve.

A carruagem andou e nossa pátria-
mãe recebeu nomes como Império do
Brasil (1822 a 1889), conforme a consti-
tuição promulgada por D. Pedro I após a
Independência; Estados Unidos do Brasil,
1889 a 1969, em função da Proclamação
da República. Finalmente, a Constituição
de 1969 nos fez cidadãos da República
Federativa do Brasil, nome que perdura
(ao menos) até hoje.  ●

Quando o assunto é diversidade e inclusão nas empresas, plane-
jamento, integração e continuidade são alguns dos pilares. Como
forma de trazer mais atenção para o tema, o CIEE realizou a 4ª

edição do “Inclusão na Prática”, evento online que reuniu especialistas
para discutir avanços recentes e desafios a ultrapassar. Participaram Davi
Bufalo, gerente de Aquisição de Talentos, Jovens Talentos e Marca Em-
pregadora do Grupo SBF; Eliana Cristina Stringhini, gerente de RH da
IFF Fragrâncias; Marcelo Benedicto, consultor de RH da IFF Fragrâncias,
com mediação da supervisora do Inclui CIEE, Lilene Ruy. Confira como
foi o evento na íntegra em https://youtu.be/DZ9jzCbCdw0. ●

P BOM SABER

Diversidade e 
inclusão na prática

Terrae Papagalli do artista 
Wagner Takekawa

NOSSO PAÍS, PALMEIRAS E PAPAGAIOS 

» Para saber mais, visite História do
Mundo, acessando o  link
https://www.historiadomundo.com.br/
curiosidades/nomes-do-brasil.htm




