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» Em dezembro expira 
prazo para salvar 

certificados de cursos 
concluídos no Saber Virtual 

» Teste comportamental  
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auxiliar você a encontrar  
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M
ais um ano atípico 
chega ao fim. Todos 
nós enfrentamos 
percalços, mas  
aqui estamos, 

esperançosos, firmes no propósito de 
seguir em frente e colher bons frutos 
em 2022. Esse propósito foi estimulado 
pelo CIEE no decorrer de 2021 de várias 
formas, uma delas na forma das 
práticas nos Espaços de Cidadania, que 
aos poucos retomam atividades 
presenciais, mas mantiveram os 
vínculos com jovens à distância, 
apoiando-os, inclusive, com doação 
de aparelhos celulares e chips. Outro 
tema abordado nesta edição é de 
enorme interesse para jovens que 
concluíram cursos ofertados pelo 
Saber Virtual, que devem salvar seus 
certificados até o dia 30 de dezembro 
porque, por um período, a plataforma 
ficará fora do ar. Retornará 
modernizada, com ampliada oferta 
de cursos, ferramentas e novo visual. 
Sobre o Novo Ensino Médio fala o 
secretário de Educação no Município 
de São Paulo (SME), Fernando Padula 
Novaes, além de informar sobre as 
duas mil oportunidades de estágio 
abertas pela Pasta e o aumento do 
valor da bolsa. A REVISTA JOVEM CIEE 
deseja que você aproveite as férias e 
comemore com moderação as festas 
de final de ano. 
 
Leia, acompanhe, colabore e divulgue. 

Jacyra Octaviano, editora executiva
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AUXÍLIO JUVENTUDE E OS  
ESPAÇOS DE CIDADANIA DO CIEE

Conforme explica Luana Bottini, ge-
rente de Projetos Sociais do CIEE, “os 
Espaços de Cidadania são lugares de 

convivência e trocas para melhor proteção 
e desenvolvimento das potencialidades hu-
manas. Com mais de 57 anos promovendo 
o acesso e a integração de jovens ao mundo 
do trabalho, o CIEE percebeu que era ne-
cessário se conectar com os jovens antes 
mesmo de eles entrarem na vida laboral”. 

Nos Espaços de Cidadania CIEE pelo 
Brasil afora, jovens em situação de vulnera-
bilidade social são estimulados a vivenciar 
experiências significativas que contribuam 
para o fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários, em especial, a permanência 
na escola e em atividades que favoreçam o 
planejamento e execução de um projeto de 
vida de sucesso. Os jovens são estimulados 
a perseguir seus objetivos e não permitir 
que o desalento entre em suas vidas. 

Vários tipos de vulnerabilidade – a 
emocional, por exemplo -, afluem com 
mais força durante épocas como as festas 
de final de ano. Você se sente afetado? Jo-
vens do Espaço de Cidadania têm coloca-
ções e mensagens importantes para você.  
 
» Assista ao vídeo E Fora do Story, Você Tá 

Bem? (https://bit.ly/3oNrdc0). Imperdível!

EM MANAUS 
 

Iniciativa que disponibiliza recurso 
financeiro diretamente para os jo-

vens, o Projeto Auxílio Juventude é instru-
mento estratégico de emancipação e trans-
formação social, disponibilizado desde junho 
(2021) pelo CIEE no Espaço de Cidadania de 
Manaus. Com o valor mensal ofertado, igual a 
cento e vinte reais, o CIEE visa contribuir com 
um mínimo de sobrevivência digna e de pos-
sibilidades para as juventudes. Uma reflexão 
sobre o projeto, a relação com a realidade bra-
sileira e as atividades desenvolvidas por meio 
dos serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos é oferecida pela gerente de Proje-
tos Sociais do CIEE, Luana Bottini, disponível 
no Portal CIEE (https://bit.ly/3pO1nUu)

NO DISTRITO FEDERAL 
 

Em outubro (2021), o CIEE retomou as ati-
vidades presenciais do Espaço Cidadania 

no Distrito Federal/DF, interrompidas por 
conta do recesso compulsório causado pela 
pandemia. Contudo, o CIEE possibilitou a per-
manência à distância dos jovens no projeto, 
por meio da doação de aparelhos celulares e 
chips, ainda no início do recesso pandêmico. 
Para manter as atividades e os vínculos com 
os jovens e familiares, durante ano e meio o 
Espaço de Cidadania no DF se utilizou do 
WhatsApp e outras plataformas virtuais (Goo-
gle meet). No Espaço, os jovens em situação 

de vulnerabilidade social desenvolvem 
atividades temáticas e participam de 

oficinas no contraturno escolar. 
Mensalmente, eles recebem cesta 
básica e vale-transporte ●

“Os Espaços de Cidadania 
são lugares de 

convivência e trocas para 
melhor proteção e 

desenvolvimento das 
potencialidades humanas” 

» Luana Bottini, gerente de 
Projetos Sociais do CIEE

P GIRO



4 JOVEM CIEE Nº 65 / 20 DE DEZEMBRO DE 2021

C CIEE Saber Virtual, nossa plataforma 
de cursos online gratuitos vai ganhar 
nova versão. A modernização pro-

porcionará oferecer mais cursos, ferramentas 
e novo visual. Para que possamos implemen-
tar a mudança, a partir do dia 31 de dezem-
bro a plataforma atual de cursos gratuitos 
online ficará fora do ar por um período. Por 
isso, é importante que todos os jovens que 
já concluíram seus cursos no CIEE Saber Vir-
tual salvem os seus certificados de con-

clusão até o dia 30 de dezembro de 2021. 
Lembre-se - além de tudo que você 

aprendeu nos cursos do CIEE Saber Virtual, 
contar com o certificado de conclusão é 
muito importante para colocar no currículo, 
utilizar como comprovação de horas com-
plementares em cursos de nível superior e 
apresentar naquele processo seletivo que 
você tanto esperou para participar.  

Então, confira o passo a passo e fique 
atento à data!

ATENÇÃO! SALVE OS SEUS CERTIFICADOS DO 
CIEE SABER VIRTUAL ATÉ 30 DE DEZEMBRO 

P BOAS NOVAS

1 • Acesse  https://portal.ciee.org.br/estudantes/saber-virtual/  

2 • Faça o seu login em https://loginsso.ciee.org.br/login/saber_virtual 

3 • Confira, em seu dashboard, os cursos que você já concluiu 

4 • Escolha a opção “Certificados” e baixe o arquivo do curso que  
você já concluiu.  

5 • Pronto! você já tem o Certificado com você! 

LEMBRAMOS QUE A DATA LIMITE É 30/12/2021. NO DIA 31/12/2021, 
A PLATAFORMA NÃO ESTARÁ MAIS DISPONÍVEL.

O QUE VEM POR AÍ 
 
O CIEE Saber Virtual já conta com 
mais de 995 mil matrículas de jovens 
de todo o Brasil, que puderam apro-
veitar os 25 cursos de nossa platafor-
ma. Além desse material, o Saber Vir-
tual Pro, para quem já foi contratado 
por uma empresa parceira do CIEE, 
conta com outros 19 cursos exclusi-
vos.  Em 2022, após passar por perío-
do de modernização, a plataforma 
oferecerá novas ferramentas, am-
biente ainda mais intuitivo, cursos 
inéditos e outras novidades que vo-
cê poderá conferir em breve! ●
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EXPO CIEE 2021 
SINALIZA 

RETOMADA DE 
OFERTA DE VAGAS

EMPRESAS E JOVENS 
INTERAGIRAM NA PLATAFORMA, 

QUE LEVOU CONHECIMENTO 
PARA TODO PAÍS

LEIA NA VERSÃO 
DIGITAL DA 

REVISTA, 
DISPONÍVEL PARA 

CONSULTA E 
DOWNLOAD EM  

 
WWW.CIEE.ORG.BR

GRÁTIS

A IMPORTÂNCIA DAS CONEXÕES  
PROFISSIONAIS NA ERA DIGITAL

O mundo do trabalho se transforma 
cada vez mais rápido e os profis-
sionais precisam acompanhar es-

sas tendências para garantir o seu futuro. 
Realizado no Teatro CIEE, em São Paulo, o 
evento Speaker Talent Day – Conexões para 
Decolar em 2022  abordou diversos temas 
significativos para os jovens, tais como o 
mundo 5.0 em que vivemos, métodos 
para recalcular a rota da carreira, a impor-

tância de instituições protegerem suas 
marcas, a adoção de uma liderança inte-
grativa em empresas, a necessidade de 
focar no aprendizado continuado e mui-
tos outros. Presencial, o evento teve lugar 
no Espaço Sociocultural – Teatro CIEE sob 
organização do Instituto Leila Navarro. 
 
»  Saiba mais no Portal CIEE 

(https://bit.ly/321xzva).

AINDA NÃO SE CADASTROU  
NO CIEE ONE? CORRE LÁ!

OCIEE One é uma plata-
forma 100% gratuita, a 
primeira no Brasil a 

empregar um aplicativo exclu-
sivo, com uso de inteligência 
artificial e metodologia gami-
ficada. Oferece aos jovens à 
procura de oportunidades no mundo 
do trabalho uma experiência dinâmica 
e inovadora, que conta com vagas e pro-
cessos seletivos exclusivos de empresas 
que buscam novos talentos para seus 

quadros, de maneira persona-
lizada. Algumas dessas empre-
sas têm processos seletivos 
abertos durante todo o ano. 
Para se cadastrar, basta baixar 
o aplicativo do CIEE One – dis-
ponível na App Store e Play 

Store. Importante – certifique-se que 
seus dados inseridos estejam completos 
e com informações corretas, inclusive o 
CEP do seu endereço residencial e tele-
fone para contato. Boa sorte!
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DISC é a identificação da metodologia utili-
zada pelo CIEE para o teste de perfil com-
portamental que disponibiliza gratuitamen-
te no portal. Veja só aonde a história vai dar. 
O DISC foi criado pelo norte-americano Wil-
liam Moulton Marston (Massachutts, 1893 – 
1947, Nova York), entre um e outro capítulo 
da História em Quadrinhos (HQ) que ele 
criou para dar vida à Mulher Maravilha. 

Enquanto, como quadrinista, ele dava 

vida À Mulher Maravilha, William Moulton 
Marston, PhD em Psicologia pela Universi-
dade de Harvard ordenava à sua porção 
cientista que desenhasse algo capaz de fa-
zer as pessoas se descobrirem como são, 
na verdade. À época (meados de 1919, 
quando Marston contava 26 anos) ele pre-
tendia auxiliar jovens a descobrir aonde 
eles melhor se encaixavam em relação à 
carreira profissional.

Como funciona o DIC 
 

DISC é uma das metodologias mais utilizadas no mundo para ava-
liar o comportamento das pessoas em determinados ambientes 
e situações, amplamente utilizada nos processos de recrutamento 
e seleção. Para criá-la, Marston estabeleceu o que entendeu como 
os quatro traços básicos do comportamento humano. 

• Dominance (Dominância) 
• Influence (Influência) 
• Stability (Estabilidade) 
• Compliance (Conformidade) 
O objetivo do DISC (e de outros testes do gênero) é apontar 

quais características que se destacam em você. Em outras palavras, 
é a maneira de encontrar comportamentos positivos que benefi-
ciam a sua carreira, bem como possíveis limitações que prejudicam 
o seu desempenho. Fazer o teste e obter as respostas colabora pa-
ra você potencializar as suas aptidões e amenizar suas carências 
comportamentais. ● 

 
»  Faça agora mesmo o seu teste gratuito de perfil 

comportamental no Portal CIEE (https://bit.ly/3rZzJ9C). 
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O que o pai da Mulher Maravilha 
tem a ver com escolha por 
carreira? Simplesmente tudo.

Você acaba de concluir o ensino 
médio e está na hora de escolher 
qual o caminho a trilhar para al-

cançar o mundo profissional com su-
cesso. Difícil, não? Com certeza, mas há 
métodos e ferramentas que podem au-
xiliar você a decidir, uma delas, das mais 
importantes, é o teste de perfil compor-
tamental que você pode fazer total-
mente grátis no Portal CIEE. 

O teste de perfil comportamental é 
importante para auxiliar a encontrar a 
carreira certa porque produz resultados 
que nos fazem entender quais são as 
nossas forças, as fraquezas e assim dese-
nhar qual o tipo de atividade na qual 
melhor você se encaixa.  É importante no 
ambiente de trabalho, porque conhecer 
o profissional facilita a gestão e mesmo 
a produtividade das empresas.

Entram no assunto a heroína de HQ e o pai dela

P VOCÊ + VOCÊ
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Em entrevista para a REVISTA JO-
VEM CIEE, o secretário de Edu-
cação no Município de São 

Paulo (SME), Fernando Padula No-
vaes, afirmou que “para a SME, a valo-
rização do estudante também é prio-
ridade, inclusive para os encaminha-
mentos profissionais. Neste ano, a 
Pasta contratou mais de mil estudan-
tes através do Programa Aprender 
sem Limites e ainda tem duas mil va-
gas abertas dentro do programa, para 
cursistas do segundo ao penúltimo 
semestre da graduação, interessados 
em trabalhar nas áreas de Alfabetiza-
ção e Educação Especial”. 

 
BOLSA-ESTÁGIO FICOU  
MAIS GORDINHA 
A ótima notícia sobre o número de va-
gas abertas na SME de São Paulo vem 
acompanhada de outra, de igual inte-
resse. “A Pasta também aumentou os 
valores da Bolsa-Estágio para R$ 
897,50 para estudantes matriculados 
no Ensino Superior e R$ 628,25 para 

estudantes matriculados em unidades 
de Ensino Médio”, adiantou o secretá-
rio Padula. 
 
SOBRE CURRÍCULO  
FLEXÍVEL 
Você, que no ano letivo de 2022 (pre-
visto para iniciar no dia 7 de fevereiro) 
ingressa no primeiro ano do ensino 
médio, no último trimestre do ano de-
verá escolher qual a área de conheci-
mento na qual deseja se aprofundar – 
trata-se do currículo flexível, conforme 
prevê a Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC) para o ensino médio. 

Sobre o currículo flexível, o secre-
tário Padula reforça que o estudante 
deverá escolher quais as matérias nas 
quais deseja se aprofundar na 2ª e na 
3ª séries, ou qual curso técnico ou pro-
fissionalizante deseja cursar durante 
essas séries. “É importante frisar que se 
trata de uma escolha do estudante. A 
flexibilização é permitida pelo aumen-
to da carga horária e se dá pelos cha-
mados itinerários formativos. É nesse 

espaço de extensão de jornada que 
estudantes poderão escolher áreas de 
aprofundamento nas 2ª e 3ª séries. A 
SME construiu 16 itinerários formati-
vos e os ofertou a todas as suas unida-
des de ensino”, finalizou o secretário 
de Educação da Cidade de São Paulo, 
Fernando Padula Novaes. ●

POPORTUNIDADE

Na plataforma Aprenda Mais, do 
Ministério da Educação (MEC), 
você pode se inscrever para 

cursos abertos de inglês, online e 
gratuitos. Estão em formação seis 
turmas para cursos com, em média, 40 
horas de duração e diferentes temas, tais 
como identificação e caracterização 
pessoal; meios de transporte, família, 
rotina e hábitos; condições climáticas, 
partes da casa e mobiliário, verbos 

modais; restaurante, alimentação e 
bebidas; saúde, corpo humano, 
atividades de lazer. Além do inglês, a 
plataforma Aprenda Mais oferece 11 
cursos abertos, todos com possibilidade 
(a depender do aproveitamento) de 
certificado. ● 
 
»  Para outras informações e inscrições, 

acesse a plataforma Aprenda Mais 
(https://aprendamais.mec.gov.br/).

MEC abre inscrições 
para curso gratuito  
de inglês

NA SME DE SÃO PAULO, 
DUAS MIL VAGAS E 
VALOR MAIOR PARA 
BOLSA-ESTÁGIO

“ A flexibilização  
é permitida pelo aumento  
da carga horária e se dá 

pelos chamados  
itinerários formativos.  

É nesse espaço de  
extensão de jornada que 

estudantes poderão 
escolher áreas de 
aprofundamento  

nas 2ª e 3ª séries.”  
» Fernando Padula Novaes, 
secretário de Educação da  

Cidade de São Paulo 
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K PAINEL DE VAGAS 

Vagas Jovem Talento CIEE/Estágio
» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-

trativo. Horário: 13h às 19h. Bolsa-auxí-
lio: R$ 500. Benefício: auxílio-transporte. 
Requisitos: cursando 1º ao 3º ano do en-
sino médio ou técnico; sexo feminino. Lo-
cal:  Osasco/SP (bairro Centro). Contato: 
acesse o Portal CIEE e informe o código 
03635517 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Comércio. 

Horário: 9h às 16h. Bolsa-auxílio: R$ 800. 
Benefício:  auxílio-transporte. Requisito: 
cursando do 1º ao 3º ano do ensino mé-
dio ou técnico. Local:  São Paulo/SP (bair-
ro Bom Retiro). Contato: acesse o Portal 
CIEE e informe o código 03546665 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-

trativo e Comércio. Horário: 6h/dia, variá-
vel. 13h às 19h. Bolsa-auxílio: R$ 500/ R$ 

600. Benefício: auxílio-transporte; auxí-
lio-alimentação. Requisitos: cursando do 
1º ao 2º ano do ensino médio ou técnico; 
Local: Campinas/SP (bairro Centro). Con-
tato: acesse o Portal CIEE e informe o có-
digo 03616271 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-

trativo. Horário: 13h às 18h. Bolsa-auxí-
lio: R$ 500. Benefício: auxílio-transporte. 
Requisito: cursando 1º ano do ensino 
médio ou técnico. Local: Brasília/DF (se-
tor Planaltina). Contato: acesse o Portal 
CIEE e informe o código 03571163  

 
» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-

trativo. Horário: 8h às 12h. Bolsa-
auxílio: R$ 400. Benefício: auxílio-trans-
porte. Requisito: cursando 1º ao 2º ano 
do ensino médio ou técnico. Local:  Boa 

Vista/RR (bairro Centro). Contato: acesse 
o Portal CIEE e informe o código 
03543359 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-

trativo. Horário: 9 às 16 Bolsa-auxílio: R$ 
800.  Benefício: auxílio-transporte. Re-
quisito: cursando 1ª ao 2ª ano do ensino 
médio ou técnico. Local: Grande ABC/SP 
– Fundação. Contato: acesse o Portal CIEE 
e informe o código 03632141 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Adminis-

trativo. Horário: 12h às 18h. Bolsa-auxí-
lio: R$ 750. Benefício: auxílio-transporte. 
Requisitos: cursando 1ª ao 2ª ano do en-
sino médio ou técnico; feminino. Local: 
São Paulo/SP (bairro República). Contato: 
acesse o Portal CIEE e informe o código 
03625907 ●

*Total em 16/12/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

Vagas CIEE para estágio
» Curso: fisioterapia, 6º ao 6º sem. Área: 

saúde. Horário: 15h às 21h. Bolsa-auxí-
lio: R$ 800. Benefício: auxílio-transporte. 
Requisito: feminino. Local: São Paulo/SP 
(bairro Vila Romana). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 3898914 

 
» Curso: direito, 3º ao 8º sem. Área: direito. 

Horário: 10h30 às 16h45. Bolsa-auxílio: 
R$ 1.000. Benefício: auxílio-transporte. 
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP 
(bairro Barra Funda). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 3639302 

 
» Curso: ensino médio, 1º ao 2º ano. Área: 

ensino médio. Horário: 10h às 17h. Bol-

sa-auxílio: R$ 700. Benefícios: auxílio-
transporte. Requisito: não há. Local: São 
Paulo/SP (bairro Vila Rio Branco). Conta-
to: (11) 3003-2433, informar o código 
3890529 

 
» Curso: marketing e correlatos, 2º ao 6º 

sem. Área: marketing. Horário: 8h às 
12h. Bolsa-auxílio: R$ 700. Benefício: 
auxílio-transporte. Requisito: não há. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Itaquera). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código 
3697940 

 
» Curso: contabilidade, 1º ao 7º sem. Área: 

contabilidade. Horário: 9h às 15h. Bolsa-

auxílio: R$ 1.300. Benefício: auxílio-
transporte. Requisito: não há. Local: São 
Paulo/SP (bairro Vila Hamburguesa). Con-
tato: (11) 3003-2433, informar o código 
3827799 

 
» Prefeitura de SP abre vagas de estágio 

para alunos do ensino superior cursan-
do história, sociologia, comunicação so-
cial, ciências sociais, eventos e adminis-
tração de empresas. Horário: 13h às 17h, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 690. Benefí-
cio: auxílio-transporte (R$ 192). Local: 
São Paulo/SP, próximo ao Metrô São Ben-
to (bairro Centro). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 3466825 ●

5.223*  
VAGAS  PARA 
ESTÁGIO EM  
OFERTA NO CIEE 

Consulta para estudantes já inscritos 
no Banco CIEE de Talentos e inscrições 

para os não cadastrados:  
WWW.CIEE.ORG.BR 
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*Total em 16/12/2021, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Vagas PCDs / Diversidade
PCDs 
» Empresa privada, sem fins lucrativos, ofe-

rece vagas de estágio para pessoas 
com deficiência, cursando ensino supe-
rior em administração, gestão em RH, en-
genharia de Produção, Contabilidade e 
Marketing. Bolsa-auxílio: R$ 1.715. Be-
nefícios: auxílio transporte (R$ 192); 
vale-refeição (R$ 594; assistência médica. 
Inscrições: https://portal.ciee.org.br/pro-
cessos-seletivos-especiais/sebrae-mar19/ 

 
» Empresa do segmento esportivo oferece 

estágio/vaga CLT para pessoas com de-
ficiência, cursando ensino médio ou su-
perior em secretariado e administração. 
Horário: 8h30 às 17h30, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.998,80. Benefícios: 
ônibus da empresa ou estacionamento; 
vale-refeição (R$ 929,29); vale-alimenta-
ção (R$ 235); assistência médica. Local: 
Bragança Paulista/SP (bairro Campo 
Novo). Inscrições: 

http://www.ciee.org.br/portal/estudan-
tes/pe/elanco/Login.asp 

 
» Empresa no segmento farmácias e droga-

rias oferece estágio para pessoas com 
deficiência, ensino médio completo ou 
cursando. Atividade: operador de caixa. 
Horário: escala 6x1, 15h às 23h20. Bolsa-
auxílio: R$ 1.401,57. Benefícios: vale-
transporte; assistência médica e odontoló-
gica; seguro de vida; convênio farmácia. 
Requisito: idade a partir de 20 anos. Local: 
São Paulo/SP (bairro Saúde, próximo à es-
tação Metrô Saúde). Inscrição: https://por-
tal.ciee.org.br/processos-seletivos-espe-
ciais/inclui-ciee-continuo/  

 
INCLUSÃO E DIVERSIDADE 
» Empresa no segmento Aromas e Perfumes 

oferece estágio inclusão e diversidade 
para pessoas cursando ensino superior 
em engenharia de alimentos, engenharia 
química, engenharias, farmácia, química, 

economia, relações públicas, marketing, 
entre outros. Horário: 9h às 16h (inter-
valo de 1h para almoço). Bolsa-auxílio: 
R$ 1.950. Benefícios: vale-transporte; as-
sistência médica e odontológica; seguro 
de vida. Requisito: no mínimo, quatro se-
mestres para conclusão do curso. Local: 
Santana de Parnaíba/SP (bairro Tamboré, 
região de Alphaville). Inscrições: 
https://portal.ciee.org.br/processos-seleti-
vos-especiais/inclui-ciee-continuo/ 

 
» Empresa líder no segmento soluções  

de TI oferece estágio inclusão e diversi-
dade para pessoas de outros países refu-
giadas no Brasil, com curso em contabili-
dade, administração, TI e áreas comerciais. 
Horário: 9h às 16H. Bolsa-auxílio: R$ 
1.100. Benefício: vale-transporte. Local: 
São Paulo/SP (bairro Barra Funda). Inscri-
ções (informe vaga 3680462): 
https://portal.ciee.org.br/processos-seleti-
vos-especiais/inclui-ciee-continuo/ ●

Vagas CIEE para aprendiz

2.667*  
VAGAS BRASIL  
PARA APRENDIZ  
EM OFERTA NO CIEE 

Consulta para estudantes já inscritos 
no Banco CIEE de Talentos e 

inscrições para os não cadastrados:  
WWW.CIEE.ORG.BR 

» Curso: ensino médio cursando. Área: ocu-
pações administrativas. Horário: 13h às 
17h. Salário: R$ 546,51. Benefício: vale-
transporte. Requisito: não há. Local: São 
Paulo/SP (bairro Vila Cordeiro). Contato: 
(11) 3003- 2433, informar o código 
3915170 

 
» Curso: ensino médio concluído. Área: 

ocupações administrativas. Horário: 8h às 
14h. Salário: R$ 875. Benefícios: vale-
transporte; vale-refeição. Requisito: não 
há. Local: São Paulo/SP (bairro Água Bran-

ca). Contato: (11) 3003- 2433, informar o 
código 3856879 

 
» Curso: ensino médio concluído. Área: 

ocupações administrativas. Horário: 8h às 
14h. Salário: R$ 775. Benefício: vale-
transporte; assistência médica. Requisito: 
18-22. Local: São Paulo/SP (bairro Vila Leo-
poldina). Contato: (11) 3003- 2433, infor-
mar o código 387662 

 
» Curso: ensino médio concluído. Área: ar-

co administrativo. Horário: 8h às 14h. Sa-

lário: R$ 1.108. Benefício: vale-transporte; 
assistência médica. Requisito: não há. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Parque Anhan-
guera). Contato: (11) 3003- 2433, informar 
o código 3857488 

 
» Curso: ensino médio concluído. Área: ar-

co administrativo. Horário: 11h às 17h. 
Salário: R$ 5/hora. Benefícios: vale-trans-
porte; vale-refeição; assistência médica. 
Requisitos: 18-22 anos, masculino. Local: 
São Paulo/SP (Higienópolis). Contato: (11) 
3003- 2433, informar o código 3873108 ●
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Serviço personalizado de recrutamento e seleção, planejado e desenhado de acordo com a ne-
cessidade e cultura de cada empresa na busca de novos talentos. Com avaliação comporta-

mental de hard e soft skills, processo disruptivo e intuitivo, selecionamos os candidatos ideais de 
maneira rápida e assertiva. Todos os processos são feitos com a utilização exclusiva de um aplicativo 
que oferece processo seletivo gamificado 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 da computação, com for-

mação a partir de 12/2023. Área: desenvol-
vimento de produtos, estágio. Horário: 9h 
às 16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.704,12 
até 2.552,88. Benefícios: vale-transporte; 
restaurante na empresa; tíquete-alimenta-
ção; assistência médica; seguro de vida; pos-
sibilidade de efetivação. Requisitos: fácil 
acesso à região de Mauá/SP; conhecimento 
em programação e desenvolvimento de sis-
tema de informática e banco de dados; pa-
cote Office. Local: Saint Gobain, Mauá/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE. https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/estagio-em-desenvol-
vimento-de-produto-v1 

  
» Curso: superior em ciências aeronáuticas ou 

avião civil, período noturno, formação pre-
vista entre junho/2023 a dezembro/2024. 
Área: ciências aeronáuticas e aviação, está-
gio. Horário: 9h às 6h, seg. a sex.  Bolsa-au-
xílio: R$ 2.000. Benefícios: estacionamento 
no local; vale-refeição; assistência médica; 
assistência odontológica; R$ 1.800 em bene-
fícios flexíveis pagos em única vez. Requisi-
tos: disponibilidade para estagiarem Guaru-
lhos/SP; pacote Office, em especial, Excel; 
inglês intermediário ou avançado; desejável 
veículo próprio. Local: CAE South América 
Guarulhos/SP. Contato: Aplicativo CIEE. 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/cae-
south-america-estagio-em-ciencias-aero-
nauticas-e-aviacao-civil-v1 

  
» Curso: ciência da computação, engenharia 

da computação, engenharia elétrica e rela-
cionados, formação entre dez/2022 a 
dez/2023. Área: produtos, estágio (inicial 

em home office, equipamento disponibili-
zado pela empresa). Horário: 9h às 19h. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.710 até R$ 2.280. Bene-
fícios: vale-transporte; vale-refeição (R$ 
37/dia); seguro de vida. Requisitos: inglês 
avançado para leitura e escrita; conheci-
mento em arquitetura do sistema operacio-
nal; habilidades em desenvolvimento de 
software. Local: Motorola, Jaguariuna/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE. https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/motorola-estagio-na-
area-de-produtos-jaguariuna-sp-v3 

  
» Curso: engenharia elétrica, formação entre 

dez/2022 a dez/2023. Área: engenharia de 
testes, estágio. Horário: 8h às 15h, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.600 até R$ 2.000. 
Benefícios:  vale-transporte, vale-refeição; 
seguro saúde. Requisitos: inglês interme-
diário/avançado; conhecimento em soft-
ware e hardware. Local: Motorola, Jagua-
riuna/SP. Contato: Aplicativo CIEE. Contato: 
Aplicativo CIEE. https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/motorola-estagio-
em-engenharia-de-testes-jaguariuna-sp-v2 

  
» Curso: ensino superior em engenharia, ciên-

cia da computação, matemática, estatística, 
física, previsão de formação de jun/2023 a 
dez/2024. Área: risk management, estágio. 
Horário: 13h às 19h, seg. a sex. Bolsa-auxí-
lio: R$ 2.968. Benefícios: vale-transporte; 
vale-refeição; seguro saúde. Requisitos: ter 
fácil acesso ao Jardim Paulistano; inglês in-
termediário; Excel avançado. Local: Scotia-
Bank, São Paulo/SP. Contato: Aplicativo 
CIEE. Contato: Aplicativo CIEE. https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/scotiabank-estagio-
em-risk-management-v1 

  
» Curso: exatas e humanas, formação a partir 

de dez/2022. Área: rede comercial, estágio. 
Horário: 9h às 16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: 
a combinar (compatível com o mercado). 
Benefícios: vale-transporte; vale-refeição; 
férias. Requisitos: pacote Office; certifica-
ção CPA-10 será diferencial. Local: Banco 
Santander, capital e diversas cidades de São 
Paulo/SP. Contato: Aplicativo CIEE. Contato: 
Aplicativo CIEE. https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/banco-santander-
estagio-na-rede-comercial-v1 

 
» Curso: música, marketing, comunicação so-

cial, publicidade e propaganda, comunica-
ção social ou design gráfico, formação a par-
tir de dez/2022. Área: a depender do curso, 
estágio. Horário: 30 horas semanais; duas 
folgas semanais. Bolsa-auxílio: R$ 1.800. 
Benefícios: vale-transporte e vale-refeição 
(R$ 1.239, somados). Requisitos: pacote Of-
fice; inglês intermediário. Local: BMG Edi-
tora e Gravadora Musical, São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE. https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/bmg-estagio-na-edi-
tora-e-gravadora-musical-v1 

  
» Curso: design, design visual, digital, gráfico, 

industrial, formação entre dez/2022 a 
dez/2023. Área: design/BXD, estágio. Horá-
rio: 30 horas semanais; duas folgas sema-
nais. Bolsa-auxílio: R$ 1.710 a R$ 2,280. Be-
nefícios: vale-transporte; estacionamento; 
vale-refeição (R$ 37/dia); assistência médica 
e odontológica; seguro de vida. Requisitos: 
pacote Office; inglês intermediário (habili-
dades orais e escritas); conhecimento em 
Photoshop e Illustrator. Local: Motorola, São 

Vagas ONE 
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Paulo/SP. Contato: Aplicativo CIEE. 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/mo-
torola-estagio-em-design-bxd-sp-v1 

  
» Curso: design, design visual, digital, grá-

fico, industrial, formação entre dez/2022 
a dez/2023. Área: design/BXD, estágio. 
Horário: 30 horas semanais; duas folgas 
semanais. Bolsa-auxílio: R$ 1.710 a R$ 
2,280. Benefícios: vale-transporte; esta-
cionamento; vale-refeição (R$ 37/dia); 
assistência médica e odontológica; se-
guro de vida. Requisitos: pacote Office; 
inglês intermediário (habilidades orais e 
escritas); conhecimento em Photoshop 
e Illustrator. Local: Motorola, São 
Paulo/SP. Contato: Aplicativo CIEE. 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/mo-
torola-estagio-em-design-bxd-sp-v1 

  
» Curso: recursos humanos, administração 

ou psicologia, formação entre dez/2022 
a dez/2024. Área: recursos humanos/ad-
ministrativo, estágio. Horário: 9h às 16h, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.122. Bene-
fícios: vale-transporte; vale-refeição; se-
guro de vida. Requisitos: conhecimento 
em Excel. Local: Inetum, São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE. https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/inetum-estagio-
em-recursos-humanos-v1 

  
» Curso: ensino superior em administra-

ção, ciências contábeis, gestão empre-
sarial, gestão pública, relações públicas 
e áreas correlatas, cursando a partir do 
2º sem. Área: várias, exclusivas para 
PcD (auditivo, físico, reabilitado, visual), 
estágio. Horário: 8h30 às 15h30, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.122. Benefí-
cios: vale-transporte; vale-refeição; as-
sistência médica. Requisitos: inscrições 
abertas apenas para quem realizou o 
processo completo pelo portal do Se-
brae; conhecimento no pacote Office. 
Local: Sebrae Guarulhos/SP.  Contato: 
Aplicativo CIEE. https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/sebrae-guaru-
lhos-v2 ● 

 
APRENDIZ 
» Curso: ensino médio concluído ou cur-

sando. Área: arco administrativo, apren-
diz. Horário: 8h às 14h, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.100. Benefícios: 
vale-transporte; vale-refeição; assistên-

cia médica. Requisito: ter fácil acesso ao 
bairro Vila Nova Conceição. Local: DMS 
– Unidade JK, São Paulo/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/dsm-aprendiz-
unidade-jk-v1 

 
» Curso: ensino médio completo ou cur-

sando. Área: serviços administrativos, 
aprendiz e aprendiz PcD (físico, audi-
tivo, visual). Horário: 7h às 14h, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.375. Benefícios: 
vale-transporte; estacionamento; restau-
rante na empresa; assistência médica e 
odontológica; seguro de vida. Requisi-
tos: Excel; Word. Local: Varian Sistemas 
Médicos, Jundiaí/SP. Contato: Aplicativo 
CIEE. Contato: Aplicativo CIEE. 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/jo-
vem-aprendiz-varian-sistemas-medicos-
jundiai-v1 

 
» Curso: ensino médio completo ou cur-

sando no período noturno. Área: servi-
ços administrativos, aprendiz. Horário: 
8h às 14h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
1.100. Benefícios: vale-transporte; vale-
alimentação; refeição no local; assistên-
cia médica e odontológica; seguro de 
vida. Requisitos: residir em Jundiaí/SP 
ou cidades próximas. Local: Inapel, Jun-
diaí/SP. Contato: Aplicativo CIEE. Con-
tato: Aplicativo CIEE. https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/inapel-aprendiz-
administrativo-v3 

 
» Curso: ensino médio concluído, sem in-

gresso no ensino superior; cursando en-
sino médio do 1º ao 3º ano; cursando, 
no mínimo, 8ª/9º série do ensino funda-
mental. Área: diversas no Sebrae, 
aprendiz. Horário: 30 horas semanais; 
duas folgas semanais. Bolsa-auxílio: a 
combinar. Benefícios: vale-transporte; 
auxílio-refeição (R$ 20/dia); assistência 
médica. Requisitos: inscrições abertas 
somente para quem realizou o processo 
completo pelo portal do Sebrae e foi 
classificado na prova; jovens oriundos 
de família cuja renda per capita não ul-
trapasse 50% do salário mínimo nacio-
nal. Local: Sebrae, Guaratinguetá/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE. Contato: Apli-
cativo CIEE. https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/sebrae-guara-
tingueta-v2 ● 

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
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Por mais que o calendário escolar seja diferente nos vários 
Estados brasileiros, certo é que janeiro é mês de férias. 
Você pode curtir o verão, os amigos, fazer aquele 

programa desejado há tempo, reservar um tempinho para 
aperfeiçoar conhecimentos e participar em atividades que 
turbinam o seu currículo. A seguir, algumas dicas.

» VOLUNTARIADO 
Quando apontadas no currículo, experiên-
cias sociais e no terceiro setor contam pon-
tos na hora da seleção. Se você quer infor-
mações sobre aonde e como voluntariar, po-
de encontrá-las na Plataforma Transforma 
Brasil (https://transformabrasil.com.br/)

» INTENSIVO DE IDIOMAS 
Há inúmeras opções de cursos intensivos de 
inglês, espanhol e outros idiomas. Pode ser 
boa chance para iniciar ou aperfeiçoar co-
nhecimento em segundo idioma, o que é de 
grande importância para destacar o seu cur-
rículo na seleção para o sonhado emprego.

» PARTICIPE EM EVENTOS 
Feiras de estágio, treinamentos, hackathons 
são encontros que além de produtivos po-
dem proporcionar diversão. Na grande 
maioria são eventos gratuitos e fornecem 
certificado de participação e olha aí o seu 
currículo engordando.

» LAZER VIRTUAL 
Se não é possível a você reservar uns dias para viajar, que tal 
maratonar no Youtube e assistir vídeos para conhecer virtualmente 
lugares no nosso país que turistas estrangeiros viajam milhares de 
quilômetros para visitar? Para auxiliar você na busca por vídeos, 
listamos alguns lugares magníficos do nosso país. 
 

Canion do Xingó 
Rio São Francisco, Canindé do São Francisco,  
213 km de Aracaju, capital do Sergipe. O cânion, belíssimo,  
é a divisa entre os Estados do Sergipe e Alagoas. 

 
Museu do Círio  

Belém do Pará, Cidade Velha, retrata 
a história da devoção popular em 
torno da celebração do Círio de 
Nossa Senhora de Nazaré, uma das 

maiores do mundo. 
 

 
 
 

Orla Taumanan 
Centro de Boa Vista, capital de 

Roraima, recém-reinaugurada 
(2021) após reforma. Grande 

estrutura suspensa (duas 
plataformas) sobre a margem 
direita do rio Branco. Na língua 

da nação indígena Macuxi, 
Taumanan significa paz. Uma das 

plataformas leva o nome de Meirenê - 
arco-íris e a outra, Weikepá – nascer do Sol. ●

P NAS FÉRIAS

TEMPO DE LAZER  
E DE TURBINAR  
O CURRÍCULO




