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» Com modernizações, 
plataforma Saber Virtual 

ganha maior eficiência 

» Jovens à procura por 
vagas devem ficar atentos 

aos links enganosos 

» Cadastre-se no CIEE One 
e potencialize as suas 

chances de contratação 
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E
m janeiro, coletiva de 
imprensa convocada pelo 
CIEE divulgou teor de 
documento emanado de 
reuniões dos participantes 

no Fórum da Juventude pela 
Educação. Na condução dessa 
entidade, o CIEE participa em conjunto 
com quatro outras organizações sem 
fins lucrativos, tendo por objetivo 
acompanhar o cenário no qual se 
inserem os jovens estudantes 
brasileiros, refletir sobre os gaps que 
impedem a contratação deles pelo 
mercado de trabalho, oferecer 
propostas e trabalhar soluções para o 
enfrentamento às obstruções 
impeditivas da inserção desses jovens 
no mundo corporativo. Você 
conhecerá as propostas nesta edição 
da Jovem CIEE, bem como as novas 
soluções aplicadas à plataforma Saber 
Virtual e dois alertas. O primeiro - 
mesmo já cadastrado no CIEE, 
estenda o cadastramento ao CIEE 
One e aumente as suas chances de 
conquistar a sonhada vaga. O segundo 
– na busca por chances de trabalho, 
não se deixe enganar por links 
duvidosos. Todos os serviços 
oferecidos aos jovens pelo CIEE são 
gratuitos e não estão atados a 
quaisquer exigências, a não ser a 
obrigatoriedade de estar matriculado 
e ativo ou formado no ensino médio 
ou técnico. Agradecemos a sua 
presença aqui e desejamos boa leitura.  
 
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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Não interferem com a capacitação 
prestada on-line pelo CIEE o 
enunciado nos termos da re-

cente portaria do Ministério do Trabalho 
e Previdência (MTP, nº 1.019/2021), que 
“de forma excepcional” limita a modali-
dade à distância das atividades teóricas 
ou práticas aos contratos de aprendiza-
gem assinados até 9 de fevereiro de 
2022 e respectivos encerramentos. 

A capacitação teórica continuará ocor-

rendo online. Portanto, mantenha contato 
com seu Instrutor de Aprendizagem! O 
CIEE desenvolve cursos para levar conteú-
dos cada vez mais relevantes e que dialo-
guem com o público de adolescentes e jo-
vens, reforçando o compromisso com o 
desenvolvimento e capacitação dos jo-
vens para a melhor e mais rápida inserção 
no mundo do trabalho, sem perder de vis-
ta a missão de gerar impacto positivo às 
atividades dos jovens nas empresas.  ●

Em atuação direta para amenizar o im-
pacto causado pelas consequências 
da crise nas condições de vida de mi-

grantes e refugiados, o CIEE fez entrega de 
350 cestas básicas a famílias atendidas pela 
instituição Fraternidade Federação Humani-
tária Internacional, que em Roraima trabalha 
em parceria com o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (Acnur). As 
ações da Fraternidade Humanitária são fo-
cadas em refugiados indígenas, sobretudo 
das etnias Warao e E’ñepa. O apoio é a pres-
tação de serviços de alimentação, saúde bá-
sica e educação, com atividades lúdico-edu-
cativas para crianças e adolescentes tendo 
por objetivo reduzir traumas provocados 
pela migração e o deslocamento forçado. ●

Nossa plataforma de cursos 
gratuitos online está passan-
do por uma modernização 

para entregar para você mais trilhas 
de aprendizado, ferramentas e um 
novo visual! O CIEE acompanha de 
perto as tendências do mundo do tra-
balho. Disponibilizar conteúdos que 
ajudem o jovem a conseguir sua tão 
sonhada vaga de estágio e aprendi-
zagem é uma parte importante de 
nossa missão! Essa evolução no CIEE 
Saber Virtual - que já conta com mais 
de 995 mil matrículas de jovens de to-
do o Brasil - trará um ambiente ainda 
mais intuitivo, dinâmico e com cursos 
inéditos. Não queremos estragar a 
surpresa e você poderá conferir as ou-
tras novidades em breve!  ●

VEM AÍ UM NOVO 
CIEE SABER 
VIRTUAL

P GIRO

Refugiados e migrantes em Roraima recebem  
cestas básicas do CIEE

Em Roraima, o CIEE se une à Fraternidade Federação Humanitária Internacional para dar assistência, 
em especial, aos refugiados indígenas das etnias Warao e E’ñepa.

CAPACITAÇÃO 
TEÓRICA DO CIEE 

PARA APRENDIZES 
SEGUE ON-LINE
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Se você está na fase de in-
gressar ou mesmo já es-
tiver cursando faculdade 

e quiser concorrer ao auxílio 
concedido pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) ainda há tempo, 
mas seja ligeiro porque as inscrições refe-
rentes ao primeiro semestre de 2022 co-
meçam em 8 de março e encerram quatro 
dias após, em 11 de março. Não sabe muito 
bem o que é o Fies? Vamos contar. 

O Fies é o programa do Ministério da 
Educação (MEC) que oferece ajuda governa-
mental para o estudante no ensino superior 
pagar mensalidades em instituições parti-
culares. A depender do perfil socioeconômi-
co do estudante, o financiamento alcança 

desde 50% até 100% do valor do 
curso. Durante o curso, o estu-
dante paga à faculdade o equi-
valente à porção não financiada. 

A porção financiada pelo Fies 
começa a ser paga somente quando o estu-
dante concluir o curso, em parcelas mensais. 
O programa é constituído por três catego-
rias de financiamento e, para qualquer de-
las, a exigência básica é que o candidato te-
nha participado no Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) a partir de 2010 e até 
2020, com média mínima de 450 pontos nas 
provas e nota cima de zero na redação. Para 
informações completas e inscrições, que são 
grátis e on-line, acesse o portal do Fies 
(https://fies.net.br/).  ● 

EM MARÇO, 
QUATRO  
DIAS PARA 
INSCRIÇÕES 
AO FIES 2022

 

Inscrições:  
8 a 11 de março  

 
Resultado:  

15 de março  
 

Complementação das  
informações da inscrição:  
16 a 18 de março de 2022 

 
Lista de espera:  

16 de março a 28 de abril  

» FIES 1 
Destinado a candidatos que comprovem renda familiar bruta 
de até 3 salários mínimos por pessoa.  
Isento de juros. 
 
 
» FIES 2 
Destinado a candidatos que moram nas Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e comprovem renda familiar bruta 
de até cinco salários mínimos por pessoa.  
Juros de 3% ao ano. 
 
 
» FIES 3 
Destinado a candidatos de todo o país que comprovem renda 
familiar bruta de até cinco salários mínimos por pessoa.  
Juros de 6,5% ao ano.

P LEMBRETE

AS TRÊS CATEGORIAS DO FIES
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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

Se você tem ou completará 16 anos até a 
data das eleições 2022 (02 de outubro 
para senadores; 30 de outubro para pre-

sidente), já pode exercer seu direito cidadão 
conferido pela nossa democrática Constituição. 
Se, por agora, ainda não completou 16 anos, 
tem até o dia 4 de maio para ir ao cartório elei-
toral da região aonde mora e requerer seu tí-
tulo. Para jovens com 16 e 17 anos de idade, o 
voto é facultativo, contudo, não é cedo para 
você fazer a sua parte para escolher aqueles 
que irão dirigir a Nação à qual pertencemos e 
habitamos. Em seu site (https://bit.ly/3rJPykf ), 
o Superior Tribunal Eleitoral (STE) enuncia al-
guns critérios para auxiliar na escolha.  

P FIQUE LIGADO

Tem ou vai completar  16 anos?  
Dicas para o bem votar 
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Tradicionalmente reconhecido em 
nosso país, o CIEE é parceiro de milha-
res de empresas e órgãos públicos na 

busca por criar cada vez mais vagas de está-
gio e aprendizagem e abrir as portas do 
mundo do trabalho para os jovens. Reforça-
mos que todos os processos seletivos abertos 
por nossos parceiros são divulgados direta-
mente por meio de nossos canais oficiais e 
em nosso Portal (ciee.org.br). 

Não é cobrada nenhuma taxa pelos ser-
viços prestados pelo CIEE aos jovens. Todos 
são totalmente gratuitos. Fique atento a pos-
síveis links de procedência desconhecida que 
eventualmente possam surgir na Internet. No 
caso de dúvidas, lembre-se que os nossos 
agentes da Central de Atendimento podem 
te ajudar, através do telefone (11) 3003-2433. 
O preço da ligação é de uma chamada local, 
mesmo que seja solicitado o DDD.  ●

P OLHO VIVO

EVITE LINKS ENGANOSOS. 
ESTÁGIO E APRENDIZAGEM 
ESTÃO MESMO É NOS 
CANAIS OFICIAIS DO CIEE

O United World Colleges 
(UWC), movimento in-
ternacional formado 

por 18 colégios ao redor do 
mundo e com Comitê no Bra-
sil, acolhe inscrições para pro-
cesso seletivo destinado aos 
jovens interessados em cursar 
parte do ensino médio no ex-
terior, com bolsa. A depender do perfil so-
cioeconômico, o apoio financeiro é integral 

ou parcial. Destinados à faixa 
etária de 16 a 19 anos, os cur-
sos UWC têm na diversidade 
um dos principais elementos 
de modelo educacional. O do-
mínio do idioma inglês é de-
sejável, porém não representa 
exigência excludente. Infor-
mações completas no site do 

Comitê Nacional Brasileiro da UWC 
(https://www.br.uwc.org/brasil)  ●

Ensino médio parcial no exterior, com bolsa

Estudante, você já se 
cadastrou no CIEE One?  

Além de seu cadastro no CIEE, você pode concorrer a mais 
vagas através da plataforma CIEE One. Ela é 100% gratuita, a 
primeira no Brasil a empregar aplicativo exclusivo, com uso 

de Inteligência Artificial e metodologia gamificada. A plataforma 
oferece aos candidatos uma experiência dinâmica e inovadora e 
conta com vagas e processos seletivos exclusivos de empresas que 
buscam novos talentos para seus quadros, de maneira personalizada. 
Algumas dessas empresas têm processos seletivos abertos durante 
todo o ano! Para se cadastrar, basta baixar o aplicativo do CIEE One 
– disponível na Apple Store e na PlayStore.  ●
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Na coletiva, Ricardo 
Melantonio (esq.), Humberto 
Casagrande, José Augusto 
Minarelli, Daniel dos Santos 

e Wander Soares.

 TAXA DE DESOCUPAÇÃO DOS JOVENS  
COM IDADES ENTRE 14 A 17 ANOS  

Grande desafio da educação no Brasil, 
a evasão escolar, que já era alta, re-
crudesceu durante a pandemia, as-

sim como a taxa de desocupação dos jovens 
com idades entre 14 a 17 anos – 46,3% em 
2021, contra 24,8% em 2012. Dentre os agra-
vantes estão a baixa oferta de oportunida-
des de aprendizagem e estágio para essa 
faixa etária, o que se estende até a idade de 
24 anos. Soma-se o descompasso entre o 
ensino básico e as exigências do mundo do 
trabalho, visto que o jovem, ao concluí-lo e 
mesmo antes, se vê diante da necessidade 
em contribuir para o sustento familiar. 

Essa é a síntese extraída de coletiva de 
imprensa do Fórum da Juventude pela 
Educação, que apresentou desafios e pro-
postas emanados de reuniões ocorridas nos 
últimos meses. Documento gerado nesses 
encontros, comentado durante a coletiva, 
traz várias propostas  – currículos escolares 

mais dinâmicos e inovadores; ações que 
melhorem as condições do contexto inte-
gração escola-trabalho; aumento da oferta 
de vagas com foco nos jovens em situação 
de maior vulnerabilidade; defesa da preser-
vação dos direitos garantidos por lei aos 
adolescentes e jovens, dentre outras. 

Participaram na coletiva representantes 
do Centro de Integração Empresa-Escola 
(CIEE) – o presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Augusto Minarelli; o CEO, 
Humberto Casagrande; o superintendente 
Institucional, Ricardo Melantonio; o repre-
sentante do Laboratório de Pesquisas em 
Economia Social da Universidade de São 
Paulo (Lepes-USP), professor Daniel dos San-
tos;  e da Academia Paulista de Educação 
(APE), professor Wander Soares. Tais entida-
des dirigem o Fórum da Juventude pela 
Educação, juntamente com os Institutos 
Ayrton Senna e Coca-Cola Brasil.  ● 

 2012 2021

24,8%

46,3% 

FÓRUM DA JUVENTUDE PELA EDUCAÇÃO 
APONTA DESAFIOS E OFERECE PROPOSTAS

PINICIATIVA
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K PAINEL DE VAGAS 

Vagas CIEE para estágio

» Curso: ensino médio cursando. Área: 
arco administrativo. Horário: 10h às 
16h. Salário: R$ 7,55/hora. Benefício: 
vale-transporte. Requisito: 18-22 
anos, masculino. Local: São Paulo/SP 
(bairro Vila Cordeiro). Contato: (11) 
3003- 2433, informar o código 
4011258 

 
» Curso: Ensino Médio, cursando ou 

concluído. Área: ocupações adminis-

trativas. Horário: 11h às 17h. Salário: 
R$ 5,51/hora. Benefício: assistência 
médica. Requisito: 18-22 anos, mas-
culino. Local: São Paulo/SP (bairro Hi-
gienópolis). Contato: (11) 3003- 2433, 
informar o código 4002302 

 
» Curso: ensino médio concluído. Área: 

comércio e varejo. Horário: 9h às 15h. 
Salário: R$ 884,04. Benefícios: vale-
transporte; assistência médica. Requi-

sito: 18-22. Local: São Paulo/SP (bairro 
Jardim Pirituba). Contato: (11) 3003- 
2433, informar o código 4010451 

 
» Curso: ensino médio concluído. Área: 

arco administrativo. Horário: 9h às 
15h. Salário: R$ 774,99. Benefício: 
vale-transporte. Requisito: não há. 
Local: São Paulo/SP (bairro Santo 
Amaro). Contato: (11) 3003- 2433, in-
formar o código 3914078● 

» Curso: Moda, 1º ao 6º sem. Área: 
moda. Horário: 9h às 16h30. Bolsa-
auxílio: R$ 500 até R$ 1.000. Benefí-
cio: auxílio-transporte. Requisito: não 
há. Local: São Paulo/SP (bairro Água 
Branca). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 3998700 

 
» Curso: Administração e correlatos, 2º 

ao 5º semestre. Área: administrativa. 
Horário: 6h/dia, a combinar. Bolsa-
auxílio: R$ 800. Benefícios: auxílio-
transporte; vale-refeição. Requisito: 
não há. Local: São Paulo/SP (bairro Vila 

Leopoldina). Contato: (11) 3003-2433, 
informar o código 4006398 

 
» Curso: Contabilidade, 2º ao 5º sem. 

Área: contabilidade. Horário: 6h/dia, a 
combinar. Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Be-
nefício: auxílio-transporte. Requisito: 
não há. Local: São Paulo/SP (bairro 
Campos Elíseos). Contato: (11) 3003-
2433, informar o código 4003706 

 
» Curso: Arquitetura e Urbanismo, Enge-

nharia Civil, 3º ao 6º sem. Área: cons-
trução civil. Horário: 10h às 17h. 

Bolsa-auxílio: R$ 1.410. Benefício: au-
xílio-transporte. Requisito: não há. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Perdizes). 
Contato: (11) 3003-2433, informar o 
código 4010286 

 
» Curso: Arquitetura e Urbanismo, 1º ao 

7º sem. Área: administrativa. Horário: 
6h/dia, a combinar. Bolsa-auxílio: 
R$ 800. Benefício: auxílio-transporte. 
Requisito: não há. Local: São Paulo/SP 
(bairro Cerqueira César). Contato: (11) 
3003-2433, informar o código 
4009808●

Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 18/02/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

2.708*  
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 

10

6.180*  
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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Vagas Jovem Talento CIEE Estágio
» Área: Programa Jovem Talento-Comér-

cio. Horário: 10h30 às 13h; 14h às 17h. 
Bolsa-auxílio: R$ 600. Benefício: reces-
so remunerado. Requisito: cursando 
do 1º ao 2º ano do Ensino Médio ou 
Técnico.  Local:  Guarulhos/SP (bairro 
Cidade Industrial Satélite). Contato: 
acesse o Portal CIEE e informe o código 
03620626 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Admi-

nistrativo. Horário: 10h às 15h. Bolsa-
auxílio: R$ 460. Benefício: auxílio-
transporte. Requisito: cursando do 1º 
ao 2º ano do Ensino Médio ou Técnico. 
Local:  São Paulo/SP (bairro Mooca). 

Contato: acesse o Portal CIEE e informe 
o código 03636602  

 
» Área: Programa Jovem Talento-Admi-

nistrativo. Horário: 12h30 às 18h30. 
Bolsa-auxílio: R$ 700. Benefício: auxí-
lio-transporte. Requisito: cursando do 
1º ao 3º ano do Ensino Médio ou Técni-
co. Local:  Campinas/SP (bairro Centro). 
Contato: acesse o Portal CIEE e informe 
o código 03634742 

 
» Área: Programa Jovem Talento-Admi-

nistrativo. Horário: 12h às 16h. Bolsa-
auxílio: R$ 350. Benefício: auxílio-
transporte. Requisito: cursando do 1º 

ao 2º ano do Ensino Médio ou Técnico. 
Local:  Maríla/SP (bairro Centro). Conta-
to: acesse o Portal CIEE e informe o có-
digo 036622997 ●

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

mes oferece vaga de Estágio Inclusão e 
Diversidade. Cursos:  superior em En-
genharia de Alimentos, Engenharia Quí-
mica e outras Engenharias, Farmácia, 
Economia, Relações públicas, Marke-
ting, dentre outros. Área: em acordo 
com o curso. Horário: 9h às 16h (1 hora 
para almoço). Bolsa-auxílio: R$ 2.300. 
Benefícios: vale-transporte; assistência 
médica e odontológica; seguro de vida. 
Requisito: faltando, no mínimo, 4 se-
mestres para conclusão do curso. Local: 
Santana de Parnaíba/SP (Tamboré, re-
gião de Alphaville). Inscrições  no link 
https://portal.ciee.org.br/processos-se-
letivos-especiais/inclui-ciee-continuo/  

 
» Empresa líder em soluções de TI oferece 

vaga de Estágio Inclusão Diversidade 
para PcDs ou pessoas de outros países 
refugiadas no Brasil. Cursos: Contabili-
dade, Administração, Logística, TI e 
Áreas Comerciais. Horário:  09h às 16h. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.100. Benefício: 
vale-transporte. Local: São Paulo/SP 
(bairro Barra Funda). Inscrições no link 
https://portal.ciee.org.br/processos-se-
letivos-especiais/inclui-ciee-continuo/ ● 

APRENDIZ 
» Empresa no segmento Produção e Re-

ciclagem de alumínio oferece vaga de 
Aprendiz Inclusão e Diversidade, 
para pessoas pretas e pardas. Curso: 
Ensino Médio, cursando ou concluído.  
Área: administrativa. Horário: 9h às 
16h. Salário: R$ 1.400. Benefícios: 
vale-transporte; vale-refeição; assistên-
cia médica e odontológica; seguro de 
vida; gympass. Requisito: ter cursado 
o PROA; idade a partir de 18 anos. Lo-
cal: São Paulo/SP (bairro Vila São Fran-
cisco). Inscrições no link https://por-
tal.ciee.org.br/processos-seletivos-es-
peciais/inclui-ciee-continuo/ 

 
» Empresa no segmento Aromas e Per-

fumes oferece vaga de Aprendiz In-
clusão e Diversidade para PcDs, pes-
soas pretas, LGBTQIA+ e gênero. Cur-
so: não informado. Horário: 9h às 16h 
(1 hora para almoço). Área: não infor-
mado. Horário: 9h às 16h (1 hora para 
almoço. Salário: R$ R$1.300. Benefí-
cios: vale-transporte; assistência médi-
ca e odontológica. Requisito: não in-
formado. Local: Santana de 
Parnaíba/SP (Tamboré, região de Alp-
haville). Inscrições no link https://por-

tal.ciee.org.br/processos-seletivos-es-
peciais/inclui-ciee-continuo/  

 
» Empresa no segmento Farmácias e Dro-

garias oferece vaga de Aprendiz PcD. 
Curso:  Ensino Médio completo ou cur-
sando. Área: administrativa. Horário: 
8h às 18h, seg. a sex. Salário: R$ 
1.401,57. Benefícios: vale-transporte, as-
sistência médica e Odontológica, convê-
nio farmácia; seguro de vida. Requisito: 
não há. Local: São Paul/SP (bairro Jaba-
quara, próximo à Estação Saúde do Me-
trô). Inscrições no link 
https://portal.ciee.org.br/processos-sele-
tivos-especiais/inclui-ciee-continuo/  

 
» Empresa no segmento Farmácias e Dro-

garias oferece vaga de Aprendiz PcD. 
Curso:  Ensino Médio completo ou cur-
sando. Área: operador de caixa. Horá-
rio: escala 6x1, das 15h às 23h20. Salá-
rio: R$ R$1.491,29. Benefícios: vale-
transporte, assistência médica e Odon-
tológica, convênio farmácia; seguro de 
vida. Requisito: não há. Local: São 
Paul/SP (bairro Jabaquara, próximo à Es-
tação Saúde do Metrô). Inscrições no link 
https://portal.ciee.org.br/processos-sele-
tivos-especiais/inclui-ciee-continuo/ ●

1111



JOVEM CIEE Nº 67 / 20 DE FEVEREIRO DE 202212

K PAINEL DE VAGAS 

ESTÁGIO 
» Curso: superior em Recursos Humanos, 

formação prevista entre jun. 2023 a dez. 
2023; superior em Administração, forma-
ção prevista entre jun. 2023 a dez. 2024. 
Área: Administrativa, estágio. Horário: 
9h às 16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
1.250. Benefícios: vale-transporte; vale-
refeição; ginástica laboral; day off no ani-
versário. Requisito: fácil acesso ao bairro 
paulistano Santana. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/primers-legaliza-
cao-imobiliaria-estagio-em-recursos-hu-
manos-dp-v2 

 
» Curso: superior em uma das seguintes 

áreas da Engenharia: Elétrica, Control e 
Automação, Eletrônica, Mecatrônica, pe-
ríodo noturno, formação prevista entre 
dez. 2022 a dez. 2024. Área: Engenharia-
Vendas, estágio. Horário: 9h às 16h, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.600 até R$ 
2.000. Benefícios: vale-transporte; vale-
refeição (R$ 37/dia); assistência médica. 
Requisitos: habilidade para atuar nas 
áreas de Vendas e Comercial; pacote Of-
fice, principalmente Excel; inglês inter-
mediário ou avançado; disponibilidade 
para estagiar no bairro Morumbi. Local: 
São Paulo/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/mo-
torola-solutions-estagio-em-vendas-en-
genharia-v1 

 
» Curso: superior em Ciência da Compu-

tação, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Redes e correlacionadas, con-
clusão a partir de jul. 2023, estágio. 
Área: Tecnologia. Horário: 10h às 
16h30, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
1.100. Benefícios: vale-transporte; res-
taurante na empresa; seguro de vida; 
desconto de 30% nos produtos da em-
presa. Requisito: ser aluno em um dos 
cursos acima mencionados. Local: Jaca-
reí/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/san-
ta-helena-estagio-em-tecnologia-v1 

 
» Curso: superior em Engenharia Civil, 

formação prevista entre jun. 2023 a dez. 
2023; superior em Arquitetura e Urba-
nismo, formação prevista entre jun. 
2023 a dez. 2024. Área: Legalização 
Imobiliária/Aprovação de Projetos, es-
tágio. Horário: 9h às 16h, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.250. Benefícios: va-
le-transporte; vale-refeição; ginástica 
laboral; day off no aniversário; possibili-
dade de efetivação. Requisitos: conhe-
cimento em AutoCAD (diferencial); ter 
fácil acesso ao bairro Santana. São Pau-
lo/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/pri-
mers-legalizacao-imobiliaria-estagio-
em-legalizacao-imobiliaria-e-aprova-
coes-de-projetos-v1 

 
» Curso: superior em Engenharia Elétrica, 

Engenharia Eletrônica, Engenharia Meca-
trônica, conclusão prevista entre dez. 
2023 a dez. 2024. Área: Service, estágio. 
Horário: 8h às 15h, seg. a sex. Bolsa-au-

xílio: R$ 1.500. Benefícios: vale-trans-
porte; vale-refeição; assistência médica e 
odontológica; possibilidade de efetiva-
ção. Requisitos: conhecimento avança-
do em inglês (desejável); ter fácil acesso 
ao bairro Berrini. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/zeiss-brasil-esta-
gio-em-service-v4 

 
» Curso: superior em Engenharia Civil, 

conclusão prevista para jun. 2023 até 
jun. 2024. Área: engenharia civil, está-
gio. Horário: 8h às 15h, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefício:  
vale-transporte ou vale-combustível. 
Requisito: residir em Santos ou proxi-
midades. Local: Santos/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE https://ciee-vagas.ta-
qe.com.br/ciee/aforma-estagio-em-
engenharia-civil-santos-v1 

 
» Curso: superior em Engenharia de Pro-

dução, Industrial ou Materiais, período 
noturno, conclusão prevista a partir de 
dez. 2023. Área: engenharia/adm., es-
tágio. Horário: 7h30 às 14h30, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: a combinar. Benefí-
cios: transporte fretado; restaurante na 
empresa; cartão-alimentação (R$ 
390/mês); uniforme; assistência médica. 
Requisitos: pacote Office (Excel, Word, 
Power Point); conhecimento interme-
diário em inglês (desejável); conheci-
mento em SAP (desejável); residir em 
Caçapava, Taubaté ou São José dos 
Campos. Local: Caçapava/SP. Contato: 

Vagas ONE 

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

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

trabalho, mídias, tecnologia, finanças em várias cidades e estados. Consultas de vagas e 
outros assuntos podem ser feitas pelo APP CIEE ONE baixado gratuitamente nas 
plataformas App Store e Google Play.
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Aplicativo CIEE https://ciee-vagas.ta-
qe.com.br/ciee/cebrace-cacapava-esta-
gio-engenharia-adm-fabrica-v1 

 
» Curso: superior em Administração, Eco-

nomia, Comex, Engenharias de Produ-
ção, Mecânica, Elétrica ou Eletrônica, 
conclusão prevista para dez. 2023 até 
2024. Área: Compras, estágio. Horário: 
8h às 15h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
1.560 até R$ 1.825. Benefícios: vale-
transporte; restaurante na empresa; va-
le-alimentação; plano odontológico; 
seguro saúde. Requisitos: pacote Offi-
ce (Excel e Power Point, especialmente); 
conhecimento intermediário em inglês. 
Local: São Caetano do Sul/SP/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/zf-estagio-em-
compras-v2 

 
» Curso: superior em Engenharia de Pro-

dução, Administração ou Logística, con-
clusão prevista para dez. 2023 até jun. 
2024. Área: Transporte e Logística, está-
gio. Horário: 9h às 16h, seg. a sex. Bol-
sa-auxílio: R$ 1.650,90. Benefícios: au-
xílio-transporte; vale-refeição; plano de 
saúde; seguro de vida: possiblidade de 
efetivação. Requisitos: Excel; interme-
diário em inglês; fácil acesso ao bairro 
Vila Olímpia. Local: São Paulo/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/totalenergies-
estagio-em-transporte-e-logistica-v2 

 
» Curso: superior em Engenharia, con-

clusão prevista a partir de dez. 2023. 
Área: Back office à equipe de Vendas, 
estágio. Horário: 30 horas semanais; 
duas folgas semanais. Bolsa-auxílio: 
R$ 1.300 até R$ 1.500. Benefícios: auxí-
lio-transporte (R$ 150/mês); vale-refei-
ção (R$ 800/mês); assistência médica e 
odontológica; seguro de vida. Requisi-
tos: intermediário em Excel (diferen-
cial); intermediário/avançado em in-
glês (diferencial); fácil acesso à região 
de Osasco. Local: Osasco/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE https://ciee-vagas.ta-

qe.com.br/ciee/danfoss-do-brasil-esta-
gio-backoffice-a-equipe-de-vendas-v1 

 
» Curso: superior em Administração, pe-

ríodo noturno, conclusão prevista a 
partir de jun. 2023. Áreas: Administra-
tivo-financeira (uma vaga), administra-
tivo-jurídico (uma vaga), estágio. Ho-
rário: 9h às 16h ou 10h30 às 17h30 
(uma hora de intervalo), seg. a sex. Bol-
sa-auxílio: R$ 1.200. Benefícios: vale-
transporte (R$ 15/dia); vale-refeição 
(R$ 200/mês); possibilidade de efetiva-
ção. Requisitos: conhecimentos no pa-
cote Office; fácil acesso à região do 
bairro Jaguaré. Local: Jaguaré/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/jaguare-imoveis-
estagio-administrativo-financeiro-v1 ● 

 
APRENDIZ 
» Curso: ensino médio concluídos. Área: 

auxiliar administrativo, jovem aprendiz. 
Horário: 8h às 14h, seg. a sex. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.428,93. Benefícios: vale-trans-
porte; vale-refeição. Requisito: residir 
em Campinas. Local: Campinas, SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/zoetis-aprendiz-
campinas-v2 

 
» Curso: ensino médio, cursando ou 

concluído. Área: Administrativa, jo-
vem aprendiz. Horário: 9h às 15h, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.212. Be-

nefícios: vale-transporte; vale-refei-
ção; assistência médica. Requisito: re-
sidir em Brasília. Local: Brasília/DF. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/rio-tinto-
aprendiz-brasilia-v1 

 
» Curso: ensino médio ou técnico em ad-

ministração, cursando ou concluído. 
Área: Administrativa, jovem aprendiz. 
Horário: 9h às 15h, seg. a sex. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.000. Benefícios: vale-trans-
porte; vale-refeição (R$ 18/dia); seguro 
de vida. Requisito: conhecimentos no 
pacote Office. Local: São Paulo/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/r-i-19-confec-
coes-aprendiz-administrativo-v1 

 
» Vaga destinada exclusivamente à 

pessoas pretas e pardas. Curso: PROA 
obrigatório, em qualquer modalidade. 
Área: não informada, jovem aprendiz. 
Horário: 9h às 16h, seg. a sex. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.400. Benefícios: vale-trans-
porte; vale-refeição; assistência médica 
e odontológica; seguro de vida; gym-
pass. Requisito: não ter sido aprendiz 
anteriormente; Excel (diferencial). Local: 
São Paulo/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/jo-
vem-aprendiz-novelis-destinada-exclu-
sivamente-a-pretos-e-pardos-v1 

 
» Vaga destinada a pessoas diversas. 

Curso: ensino médio ou técnico. Área: 
práticas de conhecimentos profissionais, 
jovem aprendiz. Horário: 9h às 16h, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.300. Be-
nefícios: vale-transporte; seguro saúde; 
assistência odontológica; seguro de vi-
da. Requisitos: não ter sido aprendiz an-
teriormente; não cursar faculdade; co-
nhecimento do pacote Office; boa co-
municação escrita e verbal; postura e 
disciplina; disposição e energia; proativi-
dade. Local: Santana de Parnaíba/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/iff-aprendiz-vaga-
destinada-para-pessoas-diversas-v1●

 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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O inconsciente pode ser o 
grande aliado para 
você “chegar lá”, opina 

Eduardo Volpato em artigo 
escrito para AdNews. 
Fundador da empresa que 
leva seu sobrenome, uma das 
maiores do Brasil no setor de 
segurança, master coach integral 
sistêmico pela Florida Christian 

University, Eduardo reserva 
tempo para se dedicar a 

ensinamentos de coragem e 
determinação “para quebrar 
o ciclo de insatisfação que 
acomete milhares de 

brasileiros”. A seguir, 
comentamos alguns dos passos 

sugeridos por ele para você alcançar 
os seus objetivos profissionais.

P BOM SABER

VOLPATO: PARA O  
INCONSCIENTE, TUDO PODE

» PARA O INCONSCIENTE, NÃO HÁ 
DIFERENÇA ENTRE O QUE É REAL 
E O IMAGINÁRIO 

Mentalize seu objetivo com 
riqueza de detalhes. Se você 
deseja prosperidade profissional, 
imagine-se no trabalho, 
convivendo com colegas, de que 
forma você se veste, como 
conduz o seu dia e o que mais 
cerca o cenário ideal que almeja.

» CONFIRA EMOÇÃO AO EXERCÍCIO 
DE MENTALIZAÇÃO 

Uma forma de adotar essa 
sugestão é imaginar as pessoas 
que ama e o/a amam elogiando 
você por ter alcançado o objetivo, 
felizes à sua volta e orgulhosas 
da sua conquista. 

» VIVENCIE USANDO  
OS CINCO SENTIDOS 

Imagine-se caminhando nos 
ambientes do escritório e 
executando alguma tarefa. Toque 
nos móveis. Sinta os cheiros e 
escute os sons que permeiam as 
atividades. 

Ao finalizar, Eduardo enfatiza que “todo e qualquer decreto feito com fé 
e confiança será obedecido pela mente inconsciente e realizado pela 
mente consciente e objetiva. Quando não há dúvidas, o desejo é 
atendido. As ferramentas estão em suas mãos. Coloque-as em prática” 
(o original você poderá consultar em https://bit.ly/3oFT9Ov).  ●

» ALEGRE-SE. PERCEBA  
A SIMBIOSE 

Sinta alegria devido à certeza de 
realizar seu desejo. Entenda que 
você e o desejo são uma coisa 
só, pois ele já foi absorvido pelo 
inconsciente, está dentro do seu 
ser. “O inconsciente está 
gerando um ‘filho’ que, no 
momento certo, vai nascer”.




