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J
OVEM CIEE entra em 2022 
com a corda toda. Contamos 
para você sobre a estimativa 
do CIEE para a abertura de 
55 mil vagas de 

aprendizagem e de estágio, com base 
no número de contratos que chegam 
ao término no mês de janeiro. Outro 
conteúdo aborda a importância da 
aprendizagem, os direitos trabalhistas 
conferidos aos aprendizes e alerta para 
manter atualizado o seu perfil no 
cadastro, verificar os dados, acrescentar 
os cursos eventualmente cumpridos, 
disponibilizados no Portal CIEE 
gratuitamente. Até mesmo o CEP é 
importante – há empresas que levam 
em conta a proximidade da moradia do 
candidato com o lugar do trabalho. 
Mesmo não sendo fator exclusivo, o CEP 
pode ser o “voto de Minerva” entre dois 
candidatos com idêntica competência. 
Você vai saber detalhes sobre novo 
programa do governo de São Paulo 
para alunos cursando ou formados no 
Ensino Médio; o clube para aprender 
brincando; e oportunidade de ouro 
para jovens a partir de 18 anos 
ingressarem e conquistarem carreira 
permanente na Organização das 
Nações Unidas (ONU). Esperamos que 
você aprecie a edição e que em 2022 
veja coroados os seus esforços para 
ingressar ou evoluir a sua carreira no 
mundo do trabalho. Até a próxima! 
 
Leia, acompanhe, colabore e divulgue. 

Jacyra Octaviano, editora executiva

Jovem CIEE é um informativo mensal dirigido a inscritos no Banco de Talentos do CIEE / Editora executiva: Jacyra Octaviano / Produção editorial e 
conteúdo: Álber Comunicação / Diagramação e projeto visual: More-AI / Críticas, sugestões e elogios: albercom@uol.com.br / (11) 9 7335-8915
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Janeiro é mês que abre até 55 mil vagas àqueles que 
buscam oportunidades para estágio ou aprendiza-
gem. O número de novas vagas é projetado com base 

nas oscilações do chamado período sazonal, quando muitos 
contratos alcançam o final de validade ou é concluída a gra-
duação – neste caso, para estágio de estudantes universitá-
rios. Embora se trate de montante importante, a oferta pro-
jetada é 12,7% menor em relação a 2021, reflexo da crise 
econômica causada pela pandemia de Covid-19. Para parti-
cipar nos processos seletivos, jovens e adolescentes devem 
ter cadastro no Portal do CIEE (https://portal.ciee.org.br/). É 
totalmente grátis. 

Os já cadastrados devem rever seus dados e, se for o caso, 
atualizar endereço (com CEP), e-mail e número de telefone 
para contato. Na plataforma digital do CIEE são disponibili-
zados recursos que ajudarão você a se destacar, como vídeo 
apresentação, redação online e teste de perfil comportamen-
tal. Todas as ferramentas são disponibilizadas gratuitamente. 
Dúvidas e esclarecimentos têm respostas na seção do Portal 
“Fale com o CIEE”, ou através do telefone 3003-2433 (esten-
dido para whatsapp). O custo é de ligação local para chama-
das de qualquer região do País (mesmo que solicite DDD).●

Em cerimônia 
realizada em 
Brasília/DF, 

com as presenças, 
dentre outras, do 
ministro da Cida-
dania, João Roma 
e a secretária Na-
cional de Assistência Social, Maria 
Yvelonia dos Santos Barbosa, o Cen-
tro de Integração Empresa-Escola 
(CIEE) recebeu o documento de re-
novação da Certificação de Entida-
des Beneficentes de Assistência So-
cial (Cebas), com vigência até 
dezembro de 2023. 

A renovação da certificação Ce-
bas formaliza, mais uma vez, o reco-
nhecimento da atuação do CIEE em 
conformidade com a implementa-
ção de políticas públicas do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas). O 
deferimento dá garantias de conti-
nuidade no atendimento prestado 

pelo CIEE aos jo-
vens de todo o 
Brasil e, do ponto 
de vista da isenção 
de contribuições 
sociais, garante a 
sustentabilidade 
desse atendimento. 

Em outras palavras, o saldo que 
resulta de tais isenções permite ao 
CIEE realizar ações em prol do cons-
tante aprimoramento da oferta de 
conhecimento para os jovens aces-
sarem o mundo do trabalho – apren-
dizes e estagiários em empresas par-
ceiras, bem como programas de aco-
lhimento. Se você ainda não o fez, 
inscreva-se (é grátis) agora mesmo 
no CIEE (https://portal.ciee.org.br/), 
com a certeza que se trata de orga-
nização com pleno reconhecimento 
das atividades em prol de ampliar as 
chances do jovem para ingresso no 
mundo do trabalho.●

Serviço personalizado que busca 
contribuir para o aumento da di-
versidade no ambiente corpora-

tivo, o Inclui CIEE comemora ter contri-
buído para a inclusão de 40 mil pessoas 
no mundo do trabalho desde a criação, 
em 1999. Esse processo de inclusão abre 
portas às diversidades e às pessoas com 
deficiência para aqueles que buscam 
oportunidades através de programas de 
estágio e de aprendizagem. ● 

 

 

 

 

 

 
»  Conheça mais sobre o programa 

no Portal CIEE 
(https://portal.ciee.org.br/iniciati-
vas/inclui-ciee/).

Inclui CIEE já auxiliou 
40 mil pessoas a 
ingressarem no 
mundo do trabalho

ANO NOVO, NOVAS 55 MIL 
OPORTUNIDADES PARA 
ESTÁGIO E APRENDIZAGEM

P GIRO

CIEE obtém renovação do  
Cebas até 2023
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O Programa Jovem Aprendiz 
nasceu da Lei de Aprendizagem 
(nº 10.097), editada e publicada 

no ano 2000. Trata-se de Lei de Cotas 
(obrigatoriedade de contratar 
aprendizes em percentual sobre o 
número de funcionários das empresas), 
voltada para a empregabilidade de 
adolescentes e jovens entre 14 e 24 
anos incompletos que cursam o ensino 
fundamental, médio, técnico e os que 
já se formaram nesses cursos. 

» PRÁTICO E TEÓRICO 
A formatação do Programa Jovem Apren-
diz se dá em dois segmentos indissolúveis 
– a parte prática, exercitada na empresa 
parceira do CIEE para a contratação de 
aprendizes e a parte teórica, ministrada 
pelo CIEE. 

O ambiente no qual o CIEE desenvolve 
a parte teórica, longe de ser sala de aula é 
cenário envolvente que leva a desenvolver 
habilidades – as chamadas soft skills, aque-
las qualidades que você carrega consigo e 
muitas vezes nem se dá conta, mas são o 
seu diferencial, ou seja, as habilidades que, 
somadas, tornam você único. 

 
» POR VOCÊ 
No cenário CIEE de aprendizagem teórica, 
além de conhecer as posturas esperadas 
no ambiente de trabalho, você terá encon-
tros semanais ou quinzenais com instruto-
res que abordarão os desafios do mundo 
do trabalho, e mais. Terá chance de conver-
sar e trocar experiências com outros cole-
gas, aprendizes assim como você. 

De sua parte, o CIEE trabalha junto às 
empresas dos vários segmentos e os ór-
gãos públicos a importância da contrata-
ção de aprendizes, que vai muito além da 

imposição da lei, que é acatar as cotas. É a 
capacitação da enorme força de trabalho 
emergente, que logo contribuirá efetiva-
mente para o sucesso das empresas, em 
todos os segmentos. 

 
» COM VOCÊ 
Para indicar às empresas parceiras o candi-
dato adequado ao perfil desejado, o CIEE 
mantém banco de dados com os perfis 
dos jovens cadastrados. A seleção prévia, 
totalmente eletrônica, apontará os jovens 
cujos perfis e habilidades correspondem 
às expectativas da empresa ofertadora da 
vaga, os comunicará para saber se estão in-
teressados em concorrer à vaga e os enca-
minhará para seleção. 

 
» PARA VOCÊ 
A você caberá se preparar para esse mo-
mento. Enquanto aguarda, poderá fazer al-
guns dos cursos disponibilizados online 
pelo CIEE, totalmente gratuitos, todos vol-
tados para o seu aperfeiçoamento - dentre 
eles, Preparação para o Mundo do Traba-
lho, Lidando com a Informática, Matemá-
tica, Português. Para continuar a fazer a sua 
parte, a cada curso concluído atualize o 
seu perfil registrado no CIEE. ●

P PENSE GRANDE

DIREITOS DO APRENDIZ 
 
» Registro em carteira 
» Salário mínimo/hora 
» Vale-transporte 
» INSS 
» FGTS 
» Férias

»  Se ainda não o fez, inscreva-se hoje mesmo no CIEE (https://portal.ciee.org.br/), faça 
cursos, mantenha seu perfil atualizado. A sua vez chegará, como chegou para milhares de 
adolescentes e jovens que se deram a chance de contar com o CIEE. 

SE VOCÊ É APRENDIZ, 
ORGULHE-SE. SE AINDA 
NÃO É, FAÇA A SUA 
PARTE E ORGULHE-SE!
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A CONVIVÊNCIA, A CHANCE,  
O PROJETO

Giovanna Neves Gomes, 18 
anos, ex-convivente no Es-
paço de Cidadania CIEE de 

Manaus, foi escolhida para represen-
tar a Escola Estadual João Bosco Pan-
toja - aonde estuda - no Parlamento 
Jovem 2021. Trata-se de projeto da 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Amazonas, destinado a estimular os 
jovens a conhecerem o processo le-
gislativo. Agora, Giovanna luta pelo 

projeto de lei que sonha aprovar, cujo 
objetivo é dar visibilidade aos estu-
dantes amazonenses esportistas, para 
que eles recebam apoio para as suas 
práticas e reconhecimento profissio-
nal. Giovanna atribui sua iniciativa aos 
estímulos recebidos quando frequen-
tou o Espaço de Cidadania. “Tudo isso, 
graças às palestras sobre cidadania 
no CIEE, que me desenvolveu na 
busca por meus direitos”, afirmou. ●

5

CIEE Empresas  5CIEE Empresas  5

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/

+

+

P VOZ ATIVA

A aprendiz Camilly Rocha foi a 
vencedora do Prêmio Talento 
CIEE, promovido durante a 

Expo CIEE Virtual 2021, que contou 
com mais de 55 mil inscritos e sinali-
zou movimento de retomada de va-
gas para aprendizes e estagiários – 
21 mil vagas foram disponibilizadas 
no site do CIEE. A música Não Pare 
Aqui, criada por Camilly, embala o 

clipe que resume o caminho trilhado 
pelo CIEE durante 2021, “um dos anos 
mais difíceis da história recente, 
quando persistência, esperança e re-
siliência foram fundamentais para 
que os obstáculos fossem vencidos e 
as perdas, superadas”, como resumiu 
a instituição na apresentação do clipe. 
Assista. É bem legal!  É só acessar  
https://youtu.be/3qQB4OmAw8A.●

O ANO,  
A MÚSICA,  
O CLIPE

P TALENTO CIEE
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Você pensa que o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) se 
ocupa tão somente em fazer pes-

quisas, reunir dados sobre nós, nosso País 
e divulgá-los? Esse pensar é equivocado. 
Na contramão daqueles tabelas e jargões 
utilizados para divulgar dados de pesqui-
sas, de difícil compreensão para nós, que 
estamos engatinhando no mundo do co-
nhecimento, o IBGE criou dois personagens 
– a Bel e o Pedro - para liderarem o Clube 
dos Curiosos. 
 
Para quem é o  
Clube dos Curiosos 
Cursando o ensino fundamental ou o mé-
dio, seja qual for a cidade aonde mora, vo-
cê é convidado pela Bel e o Pedro a fazer 
parte desse clube, formado por amigos de 
todo o Brasil que, como você, são muito 

curiosos, divertidos e repletos de vontade 
de aprender. Nas nossas idades, tem algo 
melhor do que aprender interagindo com 
amigos dos mais diferentes recantos do 
nosso Brasil – verdadeiro continente reple-
to de regionalidades, expectativas, dese-
jos? Parece que não. 

 
Como é o Clube dos Curiosos 
O Clube IBGE dos Curiosos é feito sob me-
dida, desde a adesão. Ao acessar o portal 
(veja endereço ao final) e solicitar a cartei-
rinha do Clube dos Curiosos, você tem por 
opção subir a sua foto ou o desenho do 
seu autorretrato. Bem legal, não acha? 
Quer saber o que vai encontrar nesse clu-
be? Infinidade de informações sobre cada 
pedacinho do Brasil, para aprender, divertir 
e com seções para diferentes públicos – 
crianças, jovens e professores. 

Para começar, você pode entrar em 
(https://youtu.be/nKUZDksXcu0?t=1) e as-
sistir ao vídeo que explica tudo sobre o 
Clube dos Curiosos. Se interessou a você, 
entre em (https://educa.ibge.gov.br/crian-
cas/brincadeiras-2/21160-clube-dos-cu-
riosos.html) e baixe o livro para embarcar 
em aventuras junto com Bel e Pedro. ● 

P BEM BOLADO

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

» PARA CRIANÇAS 
Informações, brincadeiras, 
mapas, material lúdico para 

pesquisas 
 

» PARA JOVENS 
Linguagem simples para 
informações sobre nosso  

País e o povo 
 

 
» PARA PROFESSORES 

Atividades e recursos  
com informações sobre a 

realidade do País 
 

» Acesse: 
https://educa.ibge.gov.br/

O IBGE CRIOU  
CLUBE PARA VOCÊ, 
QUE É CURIOSO(A)
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Você já completou 18 
anos e considera a Or-
ganização das Nações 

Unidas (ONU) bom lugar para 
trabalhar? Se sim, abrace a 
chance. Até o dia 23 de fevereiro 
estão abertas as inscrições gratuitas 
para jovens profissionais de todo o mundo 
que desejam trabalhar nas áreas de política 
social e estatística. O limite de idade é de 32 
anos, a completar até o final de 2022. 

A chance de ingressar na ONU é ofere-
cida através do Programa Jovens Profissio-
nais. Na edição 2022, o concurso é destina-

do à seleção de candidatos 
que atuarão nas áreas de as-
suntos sociais, política social 
e desenvolvimento (job ope-

ning #164785); estatística e 
ciência de dados (job opening 

#164791). O Programa Jovens Pro-
fissionais oferece contratos permanentes 
durante toda a vida profissional dos apro-
vados, até a aposentadoria. 

O processo 2022 de seleção da ONU in-
clui elementos como inclusão, representa-
ção geográfica e igualdade de gênero, in-
centivando as candidaturas de mulheres e 

pessoas com deficiência. O Carees Portal 
(https://careers.un.org/lbw/Home.aspx) 
disponibiliza o edital e o exame inclui testes 
escritos, redação e entrevista baseada em 
competências (soft skills). No endereço 
(https://youtu.be/_-WM8cqgWyk) você 
acessa o vídeo tutorial com informações 
sobre o processo de seleção. 

Inscreva-se (instruções nos endereços 
acima) e, enquanto aguarda comunicado 
sobre a data da realização do concurso, 
aprimore as competências ressaltadas no 
edital selecionando cursos pertinentes no 
Portal do CIEE (https://portal.ciee.org.br/).●

Instituições de referência, como as Esco-
las Técnicas (Etcs) e as Faculdades de Tec-
nologia (Fatecs) do Centro Paula Souza, 

instituição do governo do Estado de São 
Paulo, uniram forças com o Banco de Desenvolvimento e o Itaú Edu-
cação para lançar o Novotec. Trata-se de aplicativo gratuito para celu-
lar, voltado aos jovens que cursam ou concluíram o ensino médio. 

O aplicativo é ferramenta que tem por objetivo auxiliar os jovens 
a escolher e encontrar cursos que mais combinam com os seus perfis, 
interesses e visão de futuro. Com foco em carreiras digitais, o Novotec 
oferece aprofundamento nas carreiras e competências de tecnologia 
da informação. Inclui vídeos com depoimentos, informações sobre 
empregabilidade e indicações de cursos gratuitos. 

Para baixar grátis o Novotec, acesse as lojas de aplicativos para An-
droid (Google Store) e IOS (Apple Store). Há quatro modalidades. A 
modalidade Expresso oferece possibilidade de conseguir bolsa-auxí-
lio. Informe-se neste endereço (https://www.novotec.sp.gov.br/Bol-
saAuxilio/).

Porque saber não ocupa 
espaço, feliz Novotec!

POPORTUNIDADES

» Integrado 
Curso técnico integrado ao período de aulas e 
disciplinas do ensino médio 

» Expresso 
Cursos de qualificação profissional, com cer-
tificação. Informe-se em (https://www.novo-
tec.sp.gov.br/Curso/Modalidade/NovotecEx-
presso) 

» Virtual 
Cursos de qualificação profissional na moda-
lidade online, com horários abertos 

» Móvel 
Cursos de qualificação profissional ofertados 
em unidades móveis. As chegadas das unida-
des móveis são listadas no site do Novotec 
(https://www.novotec.sp.gov.br/) e pelas re-
des sociais do aplicativo. ●

MODALIDADES NOVOTEC

ONU ABRE INSCRIÇÕES PARA JOVENS 
TRABALHAREM EM SEUS QUADROS
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K PAINEL DE VAGAS 

Vagas Jovem Talento CIEE/Estágio

5.133*  
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 

» Área: Programa Jovem Talento-Admi-
nistrativo. Horário: 10h às 15h. Bol-
sa-auxílio: R$ 460. Benefício: auxílio-
transporte. Requisito: cursando do 
1º ao 2º ano do Ensino Médio ou Téc-
nico. Local:  São Paulo/SP (bairro 
Mooca). Contato: Contato: acesse o 
Portal CIEE e informe o código 
03636602  

 
» Área: Programa Jovem Talento-Ad-

ministrativo. Horário: 12h30 às 
18h30h. Bolsa-auxílio: R$ 700. Be-
nefício: auxílio-transporte. Requisi-
to: cursando do 1º ao 2º ano do Ensi-
no Médio ou Técnico. Local:  Campi-
nas/SP (bairro Centro). Contato: 
acesse o Portal CIEE e informe o có-
digo 03634742 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Admi-

nistrativo. Horário: 9h às 14h. Bolsa-

auxílio: R$ 460. Benefício: auxílio-
transporte. Requisito: cursando do 
1º ao 3º ano do Ensino Médio ou Téc-
nico. Local:  Barueri/SP (bairro Cen-
tro). Contato: acesse o Portal CIEE e 
informe o código 03628556 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Admi-

nistrativo. Horário: 13h às 19h. Bol-
sa-auxílio: R$ 500. Benefício: auxílio-
transporte; recesso remunerado; efe-
tivação. Requisito: cursando do 1º ao 
3º ano do Ensino Médio ou Técnico. 
Local:  Osasco/SP (bairro Centro). 
Contato: acesse o Portal CIEE e infor-
me o código 03635517 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Admi-

nistrativo. Horário: 9h às 16h. Bolsa-
auxílio: R$ 800. Benefício: auxílio-
transporte. Requisito: cursando do 
1º ao 2º ano do Ensino Médio ou Téc-

nico. Local:  Fundação/Grande 
ABC/SP. Contato: acesse o Portal CIEE 
e informe o código 03632141 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Admi-

nistrativo. Horário: 6h/dia, variável. 
Bolsa-auxílio: R$ 565. Benefício: au-
xílio-transporte. Requisito: cursando 
do 1º ao 3º ano do Ensino Médio ou 
Técnico. Local:  Mogi Guaçu/SP (bair-
ro Centro). Contato: acesse o Portal 
CIEE e informe o código 03622309 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Co-

mércio. Horário: 10h30 às 17h30. 
Bolsa-auxílio: R$ 565. Benefício: au-
xílio-transporte; recesso remunerado. 
Requisito: cursando do 1º ao 3º ano 
do Ensino Médio ou Técnico. Lo-
cal:  Guarulhos/SP (bairro Centro). 
Contato: acesse o Portal CIEE e infor-
me o código 03620626 ●

*Total em 13/01/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

 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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*Total em 13/01/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Vagas PCDs / Diversidade
APRENDIZ 
» Empresa no segmento Produção e 

Reciclagem de Alumínio oferece 
vaga de Aprendiz Inclusão/Diversi-
dade para pessoas pretas ou par-
das, cursando ou formadas no En-
sino Médio. Área: administrativa. 
Horário: 9h às 16h. Salário: R$ 1.400. 
Benefícios: vale-transporte; vale-re-
feição; assistência médica e odonto-
lógica; seguro de vida; gympass. Re-
quisitos: idade a partir de 18 anos; 
ter cursado o Proa. Local: São 
Paulo/SP (bairro Vila São Francisco, 
Zona Sul). Inscrições: 
https://portal.ciee.org.br/processos-
seletivos-especiais/inclui-ciee-conti-
nuo/, Vaga Inclusão e Diversidade 

 
» Empresa no segmento Farmácias e 

Drogarias oferece vaga de Aprendiz 
para PcD, cursando ou formado no 
Ensino Médio. Área: Administrativa 
(operador de caixa). Horário: 15h às 
23h20, escala 6x1. Salário: R$ 
1.401,57. Benefícios: vale-trans-
porte; convênio farmácia; assistência 
médica e odontológica; seguro de 
vida. Requisito: idade a partir de 20 
anos. Local: São Paulo/SP (bairro Ja-
baquara, próximo à Estação Saúde 
do Metrô). Inscrições: https://por-
tal.ciee.org.br/processos-seletivos-
especiais/inclui-ciee-continuo/, 
Vaga PCD ● 

 
ESTÁGIO 
» Empresa no segmento Aromas e Per-

fumes oferece vaga de Estágio In-
clusão/Diversidade para alunos cur-
sando Ensino Superior nas seguintes 

áreas da Engenharia: de Alimentos e 
Química; em Farmácia, Farmácia e 
Química; Economia, Relações Públi-
cas; Marketing, dentre outras. Área: 
de acordo com o curso. administra-
tiva. Horário: 9h às 16h (1h para al-
moço). Bolsa-auxílio: R$ 1.950. Be-
nefícios: vale-transporte; assistência 
médica e odontológica; seguro de 
vida. Requisitos: ter, no mínimo, 
quatro semestres a cursar até a con-
clusão do curso. Local: Santana de 
Parnaíba/SP (bairro Tamboré, região 
de Alphaville). Inscrições: 
https://portal.ciee.org.br/processos-
seletivos-especiais/inclui-ciee-conti-
nuo/, Vaga Inclusão e Diversidade 

 
» Empresa no segmento Aromas e Per-

fumes oferece vagas de Estágio In-
clusão/Diversidade para PcDs, pes-
soas pretas, pessoas pardas, 
LGBTQI+. Áreas: várias. Horário: 9h 
às 16h (1h para almoço). Bolsa-auxí-
lio: R$ 1.300. Benefícios: vale-trans-

porte; assistência médica e odonto-
lógica. Requisitos: atender às condi-
ções solicitadas para Inclusão e Di-
versidade. Local: Santana de 
Parnaíba/SP (bairro Tamboré, região 
de Alphaville). Inscrições: 
https://portal.ciee.org.br/processos-
seletivos-especiais/inclui-ciee-conti-
nuo/, Vaga Inclusão e Diversidade 

 
» Empresa líder no segmento de solu-

ções em TI oferece vaga de Estágio 
para PcD e pessoas estrangeiras 
em situação de refúgio. Áreas: 
Contabilidade, Administração, Logís-
tica, TI e Comercial. Horário: 9h às 
16h. Bolsa-auxílio: R$ 1.100. Benefí-
cio: vale-transporte. Requisito: cur-
sar ou ser formado em uma das es-
pecialidades informadas. Local: São 
Paulo/SP (bairro Jabaquara, próximo 
à Estação Saúde do Metrô). Inscri-
ções: https://portal.ciee.org.br/pro-
cessos-seletivos-especiais/inclui-
ciee-continuo/, Vaga 3680462 – 
Inclusão e Diversidade 

 
» Prefeitura de São Paulo abre vagas 

de estágio para alunos do ensino 
superior, cursando História, Sociolo-
gia, Comunicação Social, Ciências 
Sociais, Eventos e Administração de 
Empresas. Áreas: de acordo com o 
curso. Horário: 13 h às 17h, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 690. Local: 
São Paulo/SP (bairro Centro, perto da 
Estação Bento do Metrô). Horário: 13 
h a 17h, seg. a sex. Bolsa: R$ 690. Be-
nefício: auxílio-transporte (R$ 
192.30). Inscrição: ligar para 3003-
2433 e informar código 3466825 ●

2.663*  
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 
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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: superior em Logística ou Adminis-

tração, cursando período noturno, forma-
ção a partir de dez. 2022. Área: Logística, 
estágio. Horário: 7h30 às 13h30, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefício: vale-
transporte. Requisito: residir em Simões Fi-
lho/BA ou regiões próximas. Local: Simões 
Filho/BA. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/con-
cremaxima-estagio-em-logistica-ba-v1 

 
» Curso: superior em Administração, cursan-

do período noturno, formação prevista 
entre jun. 2023 a dez. 2024. Área: Admi-
nistrativa, suporte para rotinas operacio-
nais/compras, estágio. Horário: 9h às 
16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 2.000. 
Benefícios: estacionamento no local; 
vale-refeição; assistência médica e odon-
tológica; R$ 1.800 em benefícios flexíveis 
(pagos em única vez). Requisitos: pacote 
Office, principalmente Excel; inglês inter-
mediário/avançado; desejável veículo 
próprio ou fácil acesso ao Aeroporto de 
Guarulhos/SP. Local: Guarulhos/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/cae-south-america-
estagio-em-compras-v1 

 
» Curso: superior em uma das seguintes 

áreas da Engenharia: Computação, Produ-
ção, Elétrica, Mecânica, Mecatrônica, de 
Controle e Automação, de Telecomunica-
ções, Eletrônica, Eletrotécnica ou Engenha-
ria de Software, formação prevista entre 
dez. 2022 a dez. 23. Área: Supply Chain, 
estágio. Horário: 30 horas semanais/2 fol-
gas semanais. Bolsa-auxílio: R$ 1.710 até 

R$ 2.280. Benefícios: estacionamento; 
vale-transporte; vale-refeição; assistência 
médica e odontológica; seguro de vida; 
13º da bolsa; gympass; possibilidade de 
efetivação. Requisitos: pacote Office; in-
glês intermediário. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/motorola-estagio-de-
npi-para-area-de-supply-chain-v1 

 
» Curso: superior em Administração, Ciências 

Contábeis, Economia ou Comércio Exterior, 
formação prevista a partir de jun. 2023. 
Área: Financeira, estágio. Horário: 8h às 
15h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.560 até 
R$ 1.735. Benefícios: vale-transporte; vale-
refeição; seguro de vida. Requisitos: paco-
te Office; inglês intermediário. Local: São 
Paulo/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/company-
confidential/multinacional-estagio-no-se-
tor-financeiro-v1 

 
» Curso: superior em uma das seguintes 

áreas da Engenharia: Química, Mecânica, 
Elétrica, Produção, Materiais, Eletrônica, 
Mecatrônica, Controle e Automação ou En-
genharia Industrial, período noturno, for-
mação a partir de dez. 2023. Área: Produ-
ção, estágio. Horário: 8h às 14h, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.987,20. Benefícios: 
transporte fretado; restaurante na empresa; 
vale-alimentação; assistência médica. Re-
quisitos: pacote Office, pincipalmente Ex-
cel; inglês intermediário; residir em Jacareí 
ou São José dos Campos. Local: Jacareí/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/ahlstrom-munksjo-
estagio-em-producao-unidade-jacarei-v1 

» Curso: superior em Engenharia Elétrica, 
ou Mecatrônica, ou Automação Industrial, 
a partir do 3º semestre, formação prevista 
a partir de dez. 2023. Área: BackOffice à 
equipe de vendas, estágio. Horário: 8h às 
17h30, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.300 
até R$ 1.500. Benefícios: auxílio-transpor-
te (R$ 150/mês); vale-refeição (R$ 
800/mês); assistência médica e odontoló-
gica; seguro de vida. Requisitos: conheci-
mento intermediário em Excel; inglês in-
termediário/avançado; fácil acesso à re-
gião de Osasco. Local: Osasco/SP. Conta-
to: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/danfoss-do-brasil-
estagio-backoffice-a-equipe-de-vendas-v1 

 
» Vaga destinada a pessoas pretas, LGBTs, 

refugiadas e PcDs. Curso: superior em Far-
mácia, formação prevista a partir de dez. 
2023. Área: Farmacêutica, estágio. Horá-
rio: 9h às 16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
2.088. Benefícios: vale-transporte; Van com 
percurso por Carapicuíba e Barueri; assis-
tência médica e odontológica; seguro saú-
de; curso de inglês; possibilidade de prorro-
gação. Requisito: desejável inglês. Local: 
Santana de Parnaíba/SP. Contato: Aplicati-
vo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/iff-estagio-em-far-
macia-vagas-em-diversidade-v1 

 
» Curso: superior em Administração, Marke-

ting, Publicidade e Propaganda ou Rela-
ções Públicas, conclusão prevista entre 
dez. 2022 a dez. 2024. Área: Trade Marke-
ting, estágio. Horário: 8h30 às 15h, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.100. Benefícios: 
vale-transporte; restaurante na empresa; 

Vagas ONE 



seguro de vida; desconto de 30% nos 
produtos da empresa. Requisito: co-
nhecimento em Google Workspace. 
Local: Ribeirão Preto/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/santa-helena-
estagio-em-trade-marketing-v1 

 
» Curso: Ensino Médio ou Técnico, con-

clusão prevista para dez. 2022 ou dez. 
2023. Área: Administrativa (atendi-
mento ao cliente, como agendamen-
to e confirmação de consultas, pre-
sencial e/ou remoto), estágio. Horá-
rio: 8h às 15h, seg. a sex. Bolsa-auxí-
lio: R$ 800. Benefício: vale-transpor-
te. Requisitos: conhecimento do pa-
cote Office; facilidade para se comuni-
car. Local: Jundiaí/SP. Contato: Apli-
cativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/skincenter-der-
matologia-estagio-administrativo-v1 

 
» Vaga destinada a pessoas pretas, 

LGBTs, refugiadas e PcDs. Curso: su-
perior em Economia, Administração, 
Comércio Exterior, formação prevista a 
partir de dez. 2023. Área: Farmacêuti-
ca, estágio. Horário: 9h às 16h, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 2.088. Benefí-
cios: vale-transporte; Van com percur-
so por Carapicuíba e Barueri; assistên-
cia médica e odontológica; seguro saú-
de; curso de inglês; possibilidade de 
prorrogação. Requisito: desejável in-
glês. Local: Santana de Parnaíba/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/iff-estagio-em-
economia-comercio-exterior-e-admi-
nistracao-vagas-em-diversidade-v1 

 
» Vaga destinada somente para PcDs. 

Cursos: Música, Marketing, Comunica-
ção Social, Publicidade e Propaganda, 
Comunicação Visual ou Design Gráfico, 
conclusão prevista a partir de dez. 
2022. Área: Administrativa e de Comu-
nicação, interna e online, estágio. Ho-
rário: 30 horas semanais/2 folgas se-
manais. Bolsa-auxílio: R$ 1.800. Bene-
fícios: vale-transporte; vale-refeição e 
vale-alimentação (total de R$ 
1.239/mês); seguro de vida; possibilida-
de de efetivação. Requisitos: conheci-
mento do pacote Office; inglês inter-
mediário. Local: São Paulo/SP. Contato: 

Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/bmg-estagio-
na-editora-e-gravadora-musical-v1 ● 

 
APRENDIZ 
» Vaga destinada a pessoas pretas e 

pardas. Curso: Ensino Médio ou Técni-
co, cursando ou concluído. Áreas: Jurí-
dica e RH, apoio administrativo, Jovem 
Aprendiz. Horário: 9h às 16h, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.400. Benefí-
cios: vale-transporte; vale-refeição; as-
sistência médica e odontológica; se-
guro de vida; gympas. Requisitos: ob-
rigatório ter realizado cursos no Proa; 
não ter sido Jovem Aprendiz anterior-
mente; conhecimento em Excel é dife-
rencial. Local: São Paulo/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/jovem-apren-
diz-novelis-destinada-exclusivamente-
a-pretos-e-pardos-v1 

 
» Vaga destinada também para PcDs 

(auditivo, físico, visual). Curso: Ensi-
no Médio ou Técnico, cursando ou con-
cluído. Área: serviços administrativos, 
Jovem Aprendiz. Horário: 7h às 14h, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.375. Be-
nefícios: estacionamento; vale-trans-
porte; restaurante na empresa; assis-
tência médica e odontológica; seguro 
de vida. Requisitos: não há. Local: 
Jundiaí/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/jo-
vem-aprendiz-varian-sistemas-medi-
cos-jundiai-v1 

 
» Vaga destinada somente para PcDs. 

Curso: Ensino Médio ou Técnico, cur-
sando ou concluído. Área: serviços ad-
ministrativos, Jovem Aprendiz. Horá-
rio: 9h às 16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: 
R$ 1.300. Benefícios: vale-transporte; 
restaurante na empresa; assistência 
odontológica; seguro saúde; seguro de 
vida; bolsa de estudos. Requisitos: co-
nhecimento do pacote Office; proativo; 
ter boa comunicação verbal e escrita, 
postura e disciplina; não ter sido apren-
diz anteriormente; não estar cursando 
faculdade. Local: Barueri/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/iff-aprendiz-
de-ehs-vaga-destinada-para-pessoas-
diversas-v1 ●
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...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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Chegamos ao final deste edição que, 
esperamos, tenha levado 
informações úteis para você 

caminhar rumo à excelência profissional. 
Consultou atentamente o painel de vagas? 
É importante! Não deixe boas 
oportunidades passarem em branco. 
Agora, relaxe porque é hora do recreio! 
Divirta-se com as curiosidades que 
pinçamos para você no site Bright Side.

P BOM SABER

CURIOSIDADES

» Se nos fosse possível visitar Saturno ou 
Júpiter em um dia “chuvoso” não 
precisaríamos de guarda-chuva, mas de 
pote. É que por lá chove diamantes. 

» É de 100% a probabilidade de que a 
água que você vai beber daqui a 
pouco tenha molécula que já 
passou por um dinossauro. 

» O polvo, esse peculiar animal que muda de cor ao sabor da ocasião,  
“cospe” tinta na cara dos predadores, tem sangue azul e não tem 
esqueleto, completa a bizarrice e o fascínio com seus oito braços, três 
corações e nada menos do que nove cérebros. Quer mais? A espécie 
conhecida como polvo listrado, ainda em estudo, é apresentada como 
adepta de beijo na boca – o macho atrai a parceira, a abraça enroscando 
as ventosa e daí eles unem as bocas em surpreendente beijoca.

» Júpiter, o quinto e maior planeta do 
Sistema Solar, foi o primeiro a 
aparecer após o Sol existir - dentro 
desse gigante gasoso caberiam duas 
mil Terras. Se a distância entre o nosso 
planeta e Júpiter fosse igual àquela 
que nos separa da Lua (384,4 mil km), 
veja só qual seria a nossa visão no 
horizonte longínquo.

» O nome do monstro da 
história criada por 
Mary Shelley é Adam, 
mas todos o chamam 
Frankenstein, nome 
que Shelley deu ao 
criador dele – Victor 
Frankenstein. 

 
» A areia que 
serve de tapete 
para nossos 

esportes na orla 
ou fazer lindos 

castelos é  um tipo 
de pó de pedra, 

formado ao longo de milhões de 
anos e levado ao litoral pelos rios que 
desaguam no mar. Você ficará 
absolutamente surpreso e até 
encantado ao olhar a imagem que 
mostra esses minúsculos grãozinhos 
vistos pelo microscópio. 

» A Universidade de Oxford, fundada em 1090 no 
Reino Unido, é mais antiga que o Império Azteca, 
mas não a mais antiga do mundo. Na concepção 
moderna, o título é da Universidade de Bolonha, 
fundada na Itália em 1088. ●




