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meninas pela igualdade, 
uma luta comum a todos
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mundo do trabalho nas 

estações de Trem e Metrô 
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aprendiz e estagiário 
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É
 sempre prazeroso chegar 
ao término da edição da 
JOVEM CIEE e dar um alô para 
você. Procuramos ser 
cuidadosos para informar 

com clareza sobre as oportunidades 
trabalhadas pelo CIEE para ampliar as 
chances de os jovens ingressarem no 
mundo do trabalho. Tais esforços serão 
coroados se você der resposta positiva 
a si próprio e estender igual chance aos 
seus parentes e amigos. Estimule-os a 
fazer o cadastramento no CIEE, o qual, 
até 30 de junho, na capital de São 
Paulo e Região Metropolitana poderá 
ser feito nas estações do Metrô e do 
Trem – o calendário com datas e 
estações está nesta edição. Como você 
bem sabe, o cadastramento é a 
primeira porta para ingressar no 
mundo do trabalho e aqui vai o alerta – 
você está aproveitando totalmente o 
cadastramento?  Enquanto aguarda 
chamada para seleção, está fazendo os 
cursos gratuitos oferecidos pelo CIEE? 
Está formidável a nova plataforma do 
CIEE Saber Virtual, e o Jovem Talento 
CIEE tem para além de 250 vagas de 
estágio para alunos do Ensino Médio e 
do Técnico. Tem mais. No Painel CIEE 
de Vagas para Aprendizagem e 
Estágio, ofertadas pelas empresas 
parceiras, há inúmeras oportunidades 
esperando por você. Faça a sua parte e 
boa sorte. 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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Na cidade de São Paulo, no Grande Abc, 
em Guarulhos, em Barueri e várias lo-
calidades da capital paulista e Região 

Metropolitana o programa Jovem Talento 
CIEE reúne mais de 250 oportunidades de va-
gas de estágio para estudantes do Ensino Mé-
dio. Esse diferenciado programa oferece ao 
estagiário, além da prática, cursos EaD com 
foco no aprimoramento de hard skills (vincu-
lados na área de atuação definida pelo está-
gio), soft skills e life skills. Além do Ensino Mé-
dio, Jovem Talento CIEE é voltado para os 
estudantes do Ensino Técnico e engloba as 
diferentes modalidades, incluído Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). ● 

Jovem Talento 
CIEE tem vagas  
de estágio em SP  
para alunos do 
Ensino Médio

Referência em inser-
ção de jovens no 
mundo do trabalho, 

o CIEE é o único agente de 
integração que atua no 
Brasil há quase seis déca-
das. Em fevereiro (2022), 
comemorou o 58º aniversário e ofertou a você três 
presentes - a segunda edição da Maratona de Vagas; 
nova versão do CIEE Saber Virtual; e atendimento 
por whatsapp. 

A segunda edição da Maratona aconteceu em 
ambiente on-line e com inscrições abertas para 12 mil 
vagas, em diferentes lugares do país. Se você perdeu, 
não desanime. No portal CIEE você encontrará inú-
meras outras vagas disponíveis, ofertadas por empre-
sas parceiras, com detalhamento sobre o perfil dese-
jado, valor do salário ou da bolsa-auxílio e outras. 

Após analisar e decidir qual a vaga que mais se 
aproxima das suas expectativas, ali mesmo, no portal 
CIEE, você poderá se inscrever e concorrer à seleção. 
Para jovens aprendizes, as empresas e os órgãos pú-
blicos não exigem experiência prévia. 

Sobre a nova versão do CIEE Saber Virtual, leia 
detalhes nesta edição. Para atendimento pelo what-
sapp, basta entrar no portal (ciee.org.br), clicar no 
ícone do aplicativo e pronto – você zapeia com o 
CIEE para obter respostas a todas as questões que 
interessam aos atuais ou futuros jovens aprendizes 
e estagiários.●

PARA COMEMORAR  
O 58º ANIVERSÁRIO,  
O CIEE PRESENTEOU 
VOCÊ

» Saiba mais sobre o programa Jovem Ta-
lento CIEE e consulte o painel de vagas 
em (https://portal.ciee.org.br/iniciati-
vas/ciee-em-movimento/vagas).

P GIRO
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No mundo, menos de 30% dos pes-
quisadores são mulheres, diz a Or-
ganização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 
agência da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Na ciência ou qualquer outra área, a 
verdade é que as mulheres continuam a luta 
que vem de há anos para alcançar igualdade 
com os homens na carreira profissional, mas 
já não estão sozinhas nessa luta. 

Uma das entidades mundiais envolvidas 
na defesa dos direitos das mulheres é a 
Unesco. É da responsabilidade dessa agên-
cia a gestão dos programas e a celebração 
anual do Dia Internacional das Mulheres e 
Meninas na Ciência (11 de fevereiro); e o Dia 
Internacional da Mulher (08 de março), ins-
tituídos pela ONU, respectivamente, em 
2015 (no calendário desde 2019) e na déca-

da de 70. Assim que, diferente de outras da-
tas comemorativas, estas não foram criadas 
pelo comércio. 

Para o dia Internacional da Mulher 2022 
o tema foi “Igualdade de gênero hoje para 
um amanhã sustentável”, enquanto o Dia In-
ternacional das Mulheres e Meninas na 
Ciência tem por tema  perene fortalecer o 
comprometimento dos sistemas educacio-
nais, desde a pré-escola até o ensino supe-
rior, na busca pela igualdade de gênero na 
produção do conhecimento e na promoção 
do acesso a ele, com participação plena e 
igualitária das mulheres e meninas. 

Dentre as instituições brasileiras de en-
sino que abraçam a causa das Meninas na 
Ciência está a Universidade de São Paulo 
(USP), que oferta quatro projetos voltados 
para meninas que cursam os ensinos funda-
mental e médio. São totalmente gratuitos e 
on-line, com aulas ao vivo realizadas por 
meio da plataforma Google Meet. As inscri-
ções são anuais. Se você é menina que se in-
teressa por ciência, fique de olho no site 
(https://bit.ly/3CEAgBl). 

As datas que celebram a igualdade das 
mulheres e meninas são importantes para o 
CIEE reafirmar compromisso com iniciativas 
que valorizem o potencial feminino. Ao pro-
mover a igualdade de gênero em parceria 
com o CIEE, a iniciativa privada e os órgãos 
públicos apoiam a construção de melhor fu-
turo para todos através da oferta de vagas 
de aprendizagem ou de estágio – portas de 
entrada no mundo profissional e estímulo 
para a descoberta vocacional. ● 

Estímulos da 
Unesco para a 
igualdade das 
mulheres, em 
todos os campos

P BERLINDA

 
» Para saber como as 
organizações podem 

participar ativamente na 
inclusão das mulheres e do 

universo de jovens à procura 
de oportunidades, acesse 

(www.ciee.org.br).
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Na edição anterior, nós contamos 
para você que a nova plataforma 
do CIEE Saber Virtual estava “no 

forno”. Agora, nós aqui de volta para contar 
que ela está prontinha para “degustação”. 
As novidades aplicadas ao novo CIEE Sa-
ber Virtual foram formatadas para garan-
tir experiência ainda mais intensa para os 
jovens estudantes de todo o Brasil. Exem-
plo bem bacana nesse verdadeiro universo 
do conhecimento é que oferece a simula-
ção de sala de aula real, transportada para 
o mundo digital. Demais! Você vai adorar! 

Para desfrutar do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA, sigla do software 
que gera a plataforma) do novo CIEE sa-
ber Virtual há requisitos mínimos, tais co-
mo ter acesso a computador servido por 

internet, com navegador Google Chrome, 
Firefox ou versão atualizada do Explorer; 4 
GB de memória RAM; kit multimídia e pro-
cessador de 1 GHz ou superior. 

O lançamento do novo Saber Virtual 
faz parte do pacote de presentes ofere-
cido por ocasião da comemoração do 
58º aniversário do CIEE, instituído em fe-
vereiro de 1964. Gradualmente, foram 
ofertados novos serviços para os jovens 
aprimorarem conhecimentos. As novida-
des do novo Saber Virtual foram introdu-
zidas após três anos da criação da plata-
forma, que conta com perto de um mi-
lhão de matrículas de estudantes de to-
do Brasil. Centenas de cursos são dispo-
nibilizados on-line, pelo CIEE e por insti-
tuições parceiras.

Com o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o Ensino à 
Distância (Ead) foi enriquecido com maior controle sobre a 
organização de cursos, das aulas apenas virtuais, mescla de aulas 
presenciais e à distância, integração com possibilidades de 
interação pela internet e, muito importante para a modalidade 
EaD, a aproximação entre professores e alunos no decorrer do 
processo educativo. Além do mais, o AVA é ambiente que dispõe 
de ferramentas capazes de integrar e-mails, fóruns, conferências, 
blogs, dentre outros. É necessário lembrar que internet não é 
escola e tampouco poderá substitui-la, porém, pode ser valoroso 
auxiliar para o processo do ensino e da aprendizagem. ● 

AVA

NOVO CIEE 
SABER VIRTUAL 
JÁ ESTÁ À SUA 
ESPERA. VAI LÁ! 

 
» Todos os estudantes, 
aprendizes e estagiários 
cadastrados no CIEE têm 

acesso ao novo CIEE Saber 
Virtual. Basta utilizar o 

código do CIEE ou CPF + 
senha 2345678.

P LANÇAMENTO
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 METRÔ
 

 
» LINHA 4-AMARELA 
Estação Butantã 
30/03    27/04    25/05   1 5/06 
Estação Luz 
23/03    20/04    18/05   
08/06    29/06 
Estação Paulista 
11/05 
Estação São Paulo-Morumbi 
06/04    04/05    01/06    22/06 
 
» LINHA 5-LILÁS 
Estação Brooklin 
07/04    05/05    02/06    30/06 
Estação Capão Redondo 
24/03    19/05    16/06 
Estação Giovanni Gronchi 
14/04    12/05    09/06 
Estação Largo 13 
31/03    28/04    26/05    23/06 

 
TREM   
METROPOLITANO 

 
» LINHA 8-DIAMANTE 
Estação Comandante Sampaio 
08/04    03/06 
Estação Osasco 
15/04    13/05    10/06 
 
» LINHA 9-ESMERALDA 
Estação Cidade Universitária 
25/03    22/04    20/05    17/06 
Estação Grajaú 
01/04    29/04    27/05    24/06 
Estação Interlagos 
06/05    01/07 
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Para você, jovem à procura de traba-
lho ou insatisfeito com a ocupação 
atual e para aqueles que procuram 

oportunidades de estágio, fazer o cadastra-
mento no Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE) é oportunidade que não pode 
ser perdida. Até o dia 30 de junho (2022), 
estudantes a partir de 16 anos de idade po-
dem obter informações e se cadastrar grátis   
nas estações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, 
do Metrô; e das linhas 8-Diamante e 9-Es-
meralda, do Trem Metropolitano. 

Uma vez cadastrado no CIEE, você terá 
acesso on-line a mais de centena de cursos 

para aperfeiçoar conhecimento, sem qual-
quer custo. A cada curso concluído, você 
enriquecerá seu currículo e poderá atualizar 
o seu perfil. Veja só o recado que tem para 
você o superintendente Nacional de Aten-
dimento do CIEE, Luiz Gustavo Coppola. 
“Candidatos que fazem seu cadastro e dei-
xam o seu perfil atualizado no Portal do 
CIEE saem em vantagem na busca por va-
gas de estágio e aprendizagem”.  

Então, mexa-se! Os postos de cadastra-
mento funcionam das 10 às 16 horas, às 
quartas, quintas e sextas-feiras, de acordo 
com o calendário a seguir. ●

P IMPERDÍVEL

CIEE - CADASTRAMENTO 
PARA VAGAS DE 
PRENDIZAGEM E ESTÁGIO  
(CALENDÁRIO 2022) 

CIEE CADASTRA PARA VAGAS  
DE APRENDIZAGEM E DE ESTÁGIO 
EM ESTAÇÕES DE METRÔ E  
DE TREM EM SP
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K PAINEL DE VAGAS 

Vagas Jovem Talento 

Vagas CIEE para aprendiz

*Total em 17/03/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

2.776*  
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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» Área: Programa Jovem Talento-Co-
mércio. Horário: 9 às 12 horas; 13 às 
16 horas. Bolsa-auxílio:  $ 800. Bene-
fício: vale-transporte. Requisito: cur-
sando do 1º ao 3º ano do Ensino Mé-
dio ou Técnico. Local:  São Paulo/SP 
(bairro Bom Retiro). Contato: acesse o 
Portal CIEE e informe o código
03546665 

» Área: Programa Jovem Talento-Admi-
nistrativo. Horário: 14 às 20 horas. 
Bolsa-auxílio: R$ 600. Benefício: va-
le-transporte. Requisito: cursando 1º 
ano do Ensino Médio ou Técnico.  Lo-
cal: Campinas/SP. Contato: acesse o 

Portal CIEE e informe o código 
03615641

» Área: Programa Jovem Talento-Admi-
nistrativo. Horário: 10 às 12 horas: 13 

às 17 horas. às 18h30. Bolsa-
auxílio: R$ 600. Benefício: vale-trans-
porte. Requisito: cursando do 1º ao 
2º ano do Ensino Médio ou Técnico. 
Local:  São Paulo/SP (bairro Vila Pau-
lista). Contato: acesse o Portal CIEE e 
informe o código 03564505 

» Área: Programa Jovem Talento-Admi-
nistrativo. Horário: 9 às 12 horas; 13 
às 16 horas. Bolsa-auxílio: R$ 600. 
Benefício: recesso remunerado. Re-
quisito: cursando do 1º ao 2º ano do 
Ensino Médio ou Técnico. Local:  Bra-
sília/DF. Contato: acesse o Portal CIEE 
e informe o código 03541921 ●

» Curso: ensino médio, cursando. Área: 
arco administrativo. Horário: 14h às 
20 horas. Salário: R$ 7,55/hora. Bene-
fícios: vale-transporte; auxílio-alimen-
tação (R$ 17/dia); vale-alimentação 
(R$ 126/mês). Requisitos: 18-22 anos; 
masculino. Local: São Paulo/SP (bairro 
Santo Amaro). Contato: (11) 3003- 
2433, informar o código 4048654 

» Curso: Ensino Médio, cursando ou con-
cluído. Área: comércio e varejo. Horário: 
6 horas/dia, a combinar. Salário: R$ 
1.026. Benefício: vale-transporte. Requi-

sito: não há. Local: São Paulo/SP (bairro 
Vila Romana). Contato: (11) 3003- 2433, 
informar o código 4009687 

» Curso: ensino médio concluído. Área: 
comércio e varejo. Horário: 6 horas/dia, 
a combinar. Salário: R$ 1.026. Benefí-
cio: vale-transporte. Requisito: não há. 
Local: São Paulo/SP (bairro Higienópo-
lis). Contato: (11) 3003- 2433, informar 
o código 3889399 

» Curso: ensino médio concluído. Área: 
alimentação. Horário: 8h às 14h. Salá-

rio: R$ 5,51/hora. Benefício: vale-
transporte. Requisito: 18 a 22 anos. 
Local: São Paulo/SP (bairro America-
nópolis). Contato: (11) 3003- 2433, in-
formar o código 3941538 

» Curso: ensino médio concluído. Área: 
arco administrativo. Horário: 10 às 16 
horas. Salário: R$ 854. Benefício: va-
le-transporte. Requisito: 18 a 22 anos. 
Local: São Paulo/SP (bairro Santana). 
Contato: (11) 3003- 2433, informar o 
código 4036009 ●

 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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Vagas CIEE para estágio

» Curso: Administração. Área: co-
mercial. Horário: 9h às 16h30. Bol-
sa-auxílio: R$ 900. Benefício: auxí-
lio-transporte; vale refeição (R$ 
550). Requisito: não há. Local: São 
Paulo/SP (Jardim Dom Bosco). 
Contato: (11) 3003-2433, informar 
o código 3967930 

» Curso: Administração, cursando do 
2º ao 6º sem. Área: comercial. Ho-
rário: 6 horas/dia, a combinar. Bol-
sa-auxílio: R$ 900. Benefício: auxí-
lio-transporte. Requisito: não há. 
Local: São Paulo/SP (bairro Bela 
Vista). Contato: (11) 3003-2433, in-
formar o código 4042051 

» Curso: Administração e correlatos, 
2º ao 5º semestre. Área: adminis-
trativa. Horário: 6h/dia, a combi-
nar. Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefí-
cios: auxílio-transporte; vale-refei-
ção. Requisito: não há. Local: São 
Paulo/SP (bairro Vila Leopoldina). 
Contato: (11) 3003-2433, informar 
o código 4006398 

» Curso: Administração e correlatos, 
2º ao 5º sem. Área: administrativa. 
Horário: 6 horas/dia, a combinar. 
Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefícios: 
auxílio-transporte; vale refeição. 
Requisito: não há. Local: São Pau-
lo/SP (bairro Vila Dom Pedro I). 
Contato: (11) 3003-2433, informar 
o código 4042689 

» Cursos: Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia Civil, 3º ao 6º sem. 
Área: Construção Civil. Horário: 
10 às 17 horas. Bolsa-auxílio: 
R$ 1.410. Benefício: auxílio-trans-
porte. Requisito: não há. Local: 
São Paulo/SP (bairro Perdizes). 
Contato: (11) 3003-2433, informar 
o código 4010286 

» Curso: Letras, 1º ao 6º sem. Área: 
Letras. Horário: 7 às 13 horas. Bol-
sa-auxílio: R$ 800. Benefício: auxí-
lio-transporte. Requisito: não há. 
Local: São Paulo/SP (bairro Saúde). 
Contato: (11) 3003-2433, informar 
o código 3933823 ●

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

NO

TEM

6.149* 
VAGAS PARA 
ESTÁGIO EM  
OFERTA NO CIEE

Consulta para estudantes já 
inscritos no Banco CIEE de 

Talentos e inscrições para os 
não cadastrados:  

WWW.CIEE.ORG.BR

*Total em 17/03/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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K PAINEL DE VAGAS 

ESTÁGIO 
» Cursos: superior em marketing, admi-

nistração e correlatos. Área: consultoria 
comercial (vendas), estágio. Horário: 
13h às 18h, seg. a sab. Bolsa-auxílio: R$ 
1.000. Benefícios: vale-transporte; segu-
ro de vida. Requisitos: interesse pela 
área de vendas; conhecimentos em Ex-
cel e Power Point. Local: Brasília/DF. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/gustavo-rods-
imob-estagio-em-vendas-v1 

 
» Curso: Ensino Médio, cursando. Área: 

estoque, estágio. Horário: 30 horas se-
manais; 1 folga semanal. Bolsa-auxílio: 
R$ 700. Benefícios: vale-transporte; se-
guro de vida; possibilidade de efetiva-
ção. Requisito: bons conhecimentos 
em informática. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/alfa-aviamen-
tos-estagio-para-ensino-medio-v2 

 
» Curso: superior em Geografia, conclu-

são prevista para junho/2023 a ju-
nho/2025; superior em Ciências Sociais, 
conclusão prevista para jun./2023 a 
jun./2025, estágio. Área: gerência geral 
de projetos. Horário: 9 às 16 horas, seg. 
a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.846. Benefí-
cios: vale-transporte; vale-refeição; se-
guro saúde Requisitos: conhecimento 
intermediário de inglês; fácil acesso à 
Região Oeste de São Paulo. Local: São 
Paulo/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/in-
veste-sp-estagio-em-gerencia-geral-de-
projetos-e-investimentos-v3 

» Cursos: superior em Jornalismo, Audio-
visual, Produção de Conteúdo, Marke-
ting. Área: apoio às atividades relaciona-
das aos cursos mencionados, estágio, 
vaga destinada também a PcDs (físico 
e auditivo). Horário: 10h30 às 17h30 (1 
hora para almoço), seg. a sex. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.890. Benefício: vale-transpor-
te. Requisitos: conhecimento em Pacote 
Office; conhecimento em rotinas admi-
nistrativas. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/se-
brae-estagio-de-jornalismo-audiovisual-
producao-de-conteudo-marketing-v1 

 
» Curso: Ensino Médio, cursando. Área: ad-

ministrativa, estágio. Horário: 12 às 15 
horas, seg. a sex.; sábados, das 8 às 12 ho-
ras. Bolsa-auxílio: R$ 600. Benefício: au-
xílio-transporte. Requisitos: conheci-
mento em Pacote Office; ter fácil acesso 
ao centro de Ubatuba. Local: Ubatuba/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/laboratorio-huma-
nize-estagio-administrativo-v3 

  
» Cursos: superior em Ciências Contábeis 

ou Administração, cursando; Técnico em 
Contabilidade, cursando. Área: contabi-
lidade, estágio. Horário: 8 às 15 horas, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 800. Benefí-
cios: vale-transporte; vale-refeição; se-
guro de vida. Requisitos: conhecimento 
avançado/intermediário em Excel; co-
nhecimento no sistema Contmatic será 
diferencial. Local: São Paulo/SP. Conta-
to: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/z2d-assessoria-
contabil-estagio-em-contabilidade-v1  

» Cursos: Engenharia Elétrica, Mecânica ou 
de Produção, conclusão prevista entre 
dez. 2022 a dez. 2023. Área: Supply 
Chain, estágio. Horário: 9h às 15h30, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.710 a R$ 
2.280. Benefícios: convênio médico; se-
guro de vida; possibilidade de efetivação. 
Requisitos: inglês intermediário/avança-
do; Excel intermediário/avançado. Local: 
Jaguariúna/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/mo-
torola-estagio-em-supply-chain-jagua-
riuna-sp-v1  

 
» Curso: superior em Administração, con-

clusão prevista em dez./2023 a 
dez./2024. Área: Recursos Humanos, es-
tágio. Horário: 9h às 16h, seg. a sex. Bol-
sa-auxílio: R$ 2.000. Benefícios: vale-
transporte; vale-refeição (R$ 836/mês); 
possibilidade de efetivação. Requisitos: 
inglês avançado; fácil acesso ao bairro 
Vila Nova Conceição. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/western-asset-esta-
gio-em-recursos-humanos-v2 

 
» Cursos: superior em Logística  

ou Administração, cursando no perío-
do noturno, conclusão 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 Filho ou regiões próximas. 
Local: Simões Filho/BA. Contato:  
Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/concremaxi-
ma-estagio-em-logistica-bahia-v1 

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.



JOVEM CIEE Nº 68 / 20 DE MARÇO DE 2022

» Cursos: superior ou técnico em Admi-
nistração, conclusão a partir de dez. 
2022; superior ou técnico em Farmácia, 
conclusão a partir de dez. 2022; supe-
rior em Gestão Empresarial, Gestão Co-
mercial ou Marketing, conclusão a par-
tir de dez. 2022, estágio. Área: relação 
com clientes por vias eletrônicas. Horá-
rio: 8 às 14 horas, seg. a sex. Bolsa-au-
xílio: R$ 700. Benefício: vale-transpor-
te. Requisito: residir em Sumaré. Local: 
Sumaré/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/es-
sencia-natural-estagio-em-atendimen-
to-sumare-v3 

 
» Cursos: superior em Administração, 

Gestão Comercial, Gestão de Negócios, 
Marketing e correlatos, conclusão pre-
vista a partir de jul. 2023. Área: inteli-
gência comercial, estágio. Horário: 9h 
às 16 horas, seg. a sex. Bolsa-auxílio: 
R$ 1.100. Benefícios: vale-transporte; 
restaurante na empresa; seguro de 
vida; desconto de 30% em produtos co-
mercializados pela contratante. Requi-
sitos: conhecimentos em Excel/Google 
planilhas. Local: Ribeirão Preto/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/santa-helena-es-
tagio-em-inteligencia-comercial-v3 

 
» Cursos: superior em Administração; 

Recursos Humanos; Psicologia; Comu-
nicação Social. Área: práticas de co-
nhecimentos profissionais, estágio, 
vaga destinada também a PcDs (au-
ditivo, físico, visual). Horário: 8h30 às 
15h30, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
1.792. Benefícios: vale-transporte; 
vale-refeição; assistência odontológica; 
seguro de vida; gympass; possibilidade 
de efetivação. Requisitos: não há. Lo-
cal: informe-se ao solicitar a inscrição. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/estagio-supe-
ra-medicamentos-rx-v1 

 
» Cursos: superior em Engenharia Mecâ-

nica, Mecatrônica ou Controle e Auto-
mação, Engenharia Elétrica, cursando, 

conclusão prevista entre dez./2023 a 
jun./2024. Área: engenharia, estágio. 
Horário: 9 às 16 horas, seg. a sex. Bol-
sa-auxílio: R$ 1.836 a R$ 2.717. Benefí-
cios: vale-transporte; refeições na em-
presa; seguro de vida em grupo. Requi-
sito: não há. Local: informe-se ao solici-
tar a inscrição. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/op-
tima-estagio-desenhista-projetista-v1 

 
» Curso: superior ou ensino médio. 

Áreas: várias, estágios, vagas oferta-
das pela Prefeitura de São Paulo ex-
clusivamente para PcDs. Horário: 4 
horas diárias, período a definir, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 483 a R$ 690 + 
variável. Benefício: vale-transporte. 
Requisito: estar matriculado regular-
mente em instituição do ensino supe-
rior ou médio. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/estagio-prefei-
tura-de-sao-paulo-vaga-exclusiva-
para-pessoas-com-deficiencia-v2 ● 

 
APRENDIZ 
» Curso: Ensino Médio, cursando em pe-

ríodo noturno ou concluído. Área: roti-
nas administrativas, Jovem Aprendiz. 
Horário: 30 horas semanais; 2 folgas se-
manais. Bolsa-auxílio: R$ 771 a R$ 854. 
Benefícios: vale-transporte; vale-ali-
mentação (R$ 12/dia); seguro de vida. 
Requisitos: residir em Marília; ter idade 
entre 14 a 21 anos. Local: Marília/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/famar-aprendiz-
marilia-sp-v3 

 
» Curso: ensino médio concluído ou cur-

sando no período noturno. Área: admi-
nistrativa ou de logística, Jovem Apren-
diz. Horário: 8h às 14h, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 968,18. Benefícios: 
vale-transporte; restaurante na em-
presa; cesta básica (alimentos, higiene e 
limpeza); seguro de vida. Requisitos: 
conhecimentos em Pacote Office; ter 
idade entre 18 a 21 anos; residir em Jun-
diaí ou Itupeva. Local: Jundiaí/SP (Dis-

trito Industrial). Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/hel-
lermann-aprendiz-v1 

 
» Curso: ensino médio, cursando ou con-

cluído. Área: auxiliar de serviços admi-
nistrativos, Jovem Aprendiz, vaga ex-
clusiva para Pcd (auditivo, físico, visual). 
Horário: 7 às 13 horas, seg. a sex. Bolsa-
auxílio: R$ 1.345. Benefícios: vale-trans-
porte; restaurante na empresa; seguro 
saúde; possibilidade de efetivação. Re-
quisito: não ter sido aprendiz anterior-
mente. Local: informe-se ao solicitar ins-
crição. Contato: Aplicativo CIEE 
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/ger-
dau-aprendiz 

 
» Curso: ensino médio, cursando ou con-

cluído. Área: corporativa, Jovem apren-
diz. Horário: 30 horas semanais; duas 
folgas semanais. Bolsa-auxílio: R$ 
820,08. Benefícios: vale-transporte; 
vale-refeição; assistência médica (não 
extensiva aos dependentes); seguro de 
vida em grupo. Requisitos: conheci-
mento em Pacote Office; não ter sido 
aprendiz anteriormente; ter idade entre 
16 a 21 anos. Local: São Paulo/SP (região 
de Santo Amaro ou Vila Olímpia). Con-
tato: Aplicativo CIEE https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/banco-santan-
der-aprendiz-sao-paulo-sp-v1 

 
» Curso: PROA obrigatório. Área: apoio 

administrativo às áreas Jurídicas e de 
RH; auxiliar em pagamentos e controle 
de arquivos, Jovem Aprendiz, vagas 
exclusivas para negros (pretos e par-
dos). Horário: 9 às 16 horas, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios: 
vale-transporte; vale-refeição; assistên-
cia médica e odontológica; seguro de 
vida; gympass. Requisitos: não ter sido 
Jovem Aprendiz anteriormente; ter 
realizado cursos no PROA; conheci-
mento em Excel será 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 ● 
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P BOM SABER

Fonte: Coluna de Dad Squarisi, publicada na REVISTA EMPRESAS | CIEE - Ed. 16.

Falar não é dizer. Se fosse, a expressão falou e disse não  
teria sentido. Mas tem. Dizer é afirmar, declarar. Falar é 
pronunciar palavras, expressar-se por meio de palavras: A 

testemunha disse a verdade. Disseram que sairiam à tarde. 
Diplomata fala várias línguas. Falou com o professor. Não falará 
sobre o assunto. O apelo da criança fala ao coração. 

Quando usar um ou outro? Siga estas duas dicas infalíveis: 
Dica 1: na dúvida, substitua o falar pelo dizer. Se der certo, 

o lugar é do dizer, não do falar. Mude logo. Assim: Ministro fala 
(diz) na tevê que a tensão na fronteira russa é duradoura. O 
professor falou (disse) que vai haver aula. Quem falou (disse) isso? 

Dica 2: o falar sente arrepios quando acompanhado da 
conjunção que, sabia? Eles são inimigos inconciliáveis. Na 
presença do falar que, tenha uma certeza: você está diante  
de um usurpador. Ele fala, fala e não diz nada. Devolva o  
posto ao dizer. 

» S OU Z? 
Em dizer e puser, as duas letrinhas 
soam do mesmo jeito. Mas têm grafias 
diferentes. Há lógica no muda-muda? 
Há. O segredo reside no infinitivo. No 
nome do verbo aparece z como em 
dizer e fazer? Então não duvide. 
Sempre que o z soar, dê a vez à última 
letra do alfabeto. 

Nos verbos querer e pôr, o z não 
aparece. Logo, quando soar z, escreva 
s. Você acertará sempre. Compare: 
fazer (faz, fiz, fizer). Dizer (diz, dizemos, 
dizendo). Querer (quis, quisesse, 
quiser). Pôr (pus, pôs, puser, pusesse). 
 
 
» DIPLOMACIA 
Falar sem dizer é habilidade ensinada 
ao candidato a diplomata nos bancos 
do Instituto Rio Branco. No treino para 
adquirir a técnica, vale lembrar duas 
expressões. Uma: “é interessante”. 
Curinga, ela cabe em qualquer 
situação e evita enrascadas.  

A outra: “é complicado”. Se posto 
contra a parede, o profissional faz um 
teatrinho: franze a testa, exibe um 
olhar pensativo, mexe os braços como 
quem procura a resposta no ar e solta 
as duas palavras mágicas. Safa-se. 
Fala sem dizer — não compromete 
nem se compromete. 

» DIA A DIA 
Entrevistados em rádios, jornais, tevês 
adoram dizer “eu particularmente acho”. 
Falam de mais e dizem de menos. O eu 
já é particular. O acho que também 
excede. Com ele, o enunciado vira 
achismo. Fica fraco, sem seriedade.  

Veja como, livrando-se dos 
excessos, a frase ganhaforça e 
vitalidade. Fica enxuta e convincente. 
Compare: 

 
• Eu acho que o Brasil vai se 

recuperar lentamente pós-
pandemia. 

• O Brasil vai se recuperar 
lentamente pós-pandemia. 

• Eu acho que o horário da 
escola deve ser integral. 

• O horário da 
escola deve ser 
integral. 

 
É isso. Xô, 

achismo! 

» OPINIÃO E ACHISMO 
Muitas vezes você precisa escrever 
textos opinativos. Em primeiro, lugar, 
tenha opinião sobre o assunto. Ao 
sustentá-la, use argumentos concretos 
como números de pesquisas e 
referências históricas. Cite 
especialistas que corroborem sua 
posição. Sobretudo, nunca ache nada. 
Achismo não é opinião. 
 
» FAXINA NO TEXTO 
George Simenon escrevia romances 
policiais pra lá de bons. O segredo dele: 
“Livro-me de todo vocábulo que está na 
frase só pra enfeitar. Ou atrapalhar”. Ele 
faxinava o texto. Cortava palavras.  ●

FALAR E DIZER






