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A
inda que a intenção não 
seja seguir carreira no 
serviço público, estagiar 
numa repartição 
descortina ambiente de 

trabalho que deixa conhecer como são 
elaborados e aplicados os trâmites que 
ordenam o nosso país. Conhecê-los e 
entendê-los é uma das formas de nos 
tornarmos cidadãos mais conscientes e 
participativos. O CIEE Processos 
Públicos reúne inúmeras 
oportunidades para cadastro de 
reserva em prefeituras, ministérios e 
outros órgãos públicos de grande 
porte, para estágio de estudantes do 
ensino médio, técnico, do EJE e 
universitários. Os detalhes estão nesta 
edição da JOVEM CIEE, assim como 
assuntos que falam de perto a você, 
como saber tirar de letra o momento 
de participar em entrevista para 
conquistar vaga no mundo do 
trabalho. Ainda, há informações sobre 
Jovem Talento, INCLUI CIEE e CIEE 
One. Insistimos no lembrete de sempre 
– ao final da edição, consulte o Painel 
de Vagas, conheça os vários 
programas do CIEE voltados para abrir 
oportunidades, escolha as vagas que 
mais se aproximam do seu perfil e boa 
sorte. É para frente que se anda, 
porque atrás vem gente! Mês que vem 
tem mais. Até maio. 

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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Diversidade, a palavra de ordem 
do INCLUI CIEE

Estudantes do ensino 
médio, do técnico e 
da Educação de Jo-

vens e Adultos (EJA) podem 
estagiar devidamente re-
munerados e ainda contar 
com ensinamentos teóricos. 
Esta chance de ingresso ao mundo do tra-
balho é proporcionada pelo diferenciado 
programa Jovem Talento CIEE. Além da 
experiência prática, o programa confere ao 
estagiário qualificação profissional através 

de cursos EaD, focados no 
aprimoramento de hard skills 
- direcionado à área de atua-
ção do estagiário -, soft skills 
e life skills. A tutoria e acom-
panhamento da capacitação 
do estagiário são realizados 

por profissionais do CIEE. ● 
 
» Para participar no programa Jovem Talento, 

faça seu cadastro gratuito no Portal CIEE 
(www.ciee.org.br)

P GIRO

O INCLUI CIEE é ser-
viço especializado, 
dedicado a trabalhar 

pela contratação e fazer o 
acompanhamento profissio-
nal de pessoas com deficiência, negros (pre-
tos e pardos), mulheres e a comunidade 
LGBTQIA+ - todos considerados os pilares 
mais importantes da diversidade. Nos seus 
quatro anos de atividades, já impactou po-
sitivamente a vida de mais de 40 mil pes-

soas, contribuindo para o 
aumento da diversidade no 
ambiente corporativo. Para 
tanto, através do INCLUI o 
CIEE promove ações para in-

formar e sensibilizar as empresas parceiras 
sobre a importância da inclusão social, na 
busca constante de favorecer o ingresso ao 
mundo do trabalho através de oportunida-
des de vagas de aprendizagem, estágio e 
para pessoas com deficiência. ●

» Se esse tema interessa a você, acesse o QR code e 
 fique por dentro de todas as ações do CIEE em  
prol da diversidade.

 
 
 
 

Hard skills 
habilidades técnicas que podem ser 

aprendidas por meio de cursos 
 

 
 
 
 

Soft skills 
habilidades comportamentais 
relacionadas ao modo como o 

profissional lida consigo e com o outro 
em diferentes situações 

 
 
 
 
 

Life skilss 
habilidades em comportamentos 

adaptativos e positivos para lidar com 
os desafios  e demandas da vida

Estágio para estudantes do ensino 
médio, técnico e EJA é chance 
aberta pelo Jovem Talento CIEE 
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Você está no primeiro ano de curso 
superior, repleto de expectativas e 
ansiedades quanto ao futuro profis-

sional, então, bem-vindo ao clube formado 
por milhões de jovens brasileiros que estão 
nesse mesmo barco. A dica é descruzar os 
braços e agarrar todas as chances que sur-
girem para, desde cedo, você buscar e aca-
tar oportunidades para engordar o currícu-
lo, até ele ficar bem rechonchudo. 

Agora, imagine se, além de aprender, você 
tiver chance de exercitar seus conhecimentos 
e ainda receber compensação financeira. Atra-
vés do estágio, esse exercício é possível desde 
o primeiro ano de faculdade. Ao final de cada 

edição mensal da Jovem CIEE há o Painel de 
Vagas, com oportunidades de estágio e 
aprendizagem ofertados pelas empresas 
parceiras do CIEE. Para estender o alcance do 
Painel de Vagas cultive o hábito de acessar o 
Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br) e con-
sultar todas elas. 

Uma das opções que você encontra no 
Portal CIEE é a vitrina de processos seleti-
vos realizados por prefeituras e outros ór-
gãos públicos parceiros do CIEE, destina-
dos à formação de cadastro de reserva para 
estágio de alunos do ensino superior. Em 
alguns casos, os processos incluem estu-
dantes do ensino médio e o técnico.  

P CARREIRA

» Para consultar todas  
as oportunidades, acesse  

(https://portal.ciee.org.br/para-
voce/processos-seletivos-espe-

ciais/orgaos-publicos/).

OPORTUNIDADES OFERECIDAS PELO  
CIEE PROCESSOS PÚBLICOS 

O que é cadastro de reserva 
 
O cadastro de reserva pode ser entendido como lista de 
espera para assumir vaga no serviço público. Significa que 
não é realizado para contratação imediata, mas para 
preencher vagas disponibilizadas ao longo de dois anos após 
a realização do concurso, que é o período da validade do 
cadastro (há lei que prevê prorrogação por outros dois anos). 
As vagas podem ser geradas por servidores que alcançam a 
aposentadoria e por pedidos de exoneração, dentre outros 
motivos. Tradicionalmente, órgãos públicos de grande porte, 
tais como Tribunais e Ministérios Públicos são reconhecidos 
por convocar número importante dos aprovados nos 
cadastros de reserva. ● 
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Ao se cadastrar para o acesso ao Por-
tal CIEE, automaticamente você po-
derá alimentar o seu saber através 

de centenas de cursos que aprimoram o co-
nhecimento curricular e outros, extracurri-
culares, que importam demais na rotina do 
mundo do trabalho. Os cursos são online, 
gratuitos e possibilitam construir o seu per-
fil profissional e valorizar o currículo en-

quanto aguarda a oportunidade de concor-
rer à vaga. Se você se preparar adequada-
mente, ganhará autoconfiança para ser ver-
dadeiro e, ao se mostrar como é, estará 
abrindo caminho para ser colaborador em 
um lugar que realmente combina com vo-
cê. Pode parecer dica banal, mas não é. Ao 
se sentir feliz no lugar onde trabalha, você 
produzirá mais e melhor.

» MOSTRE-SE  
COMO VOCÊ É 
 

A entrevista nada mais é 
do que a conversa entre 

você e o entrevistador (pode ser mais do 
que um), destinada a esclarecer 
informações que estão no currículo, 
avaliar a postura mantida durante a 
conversa, saber das suas preferências e 
opiniões sobre alguns assuntos. Regra 
geral, o entrevistador não abordará 
temas complexos que não condizem com 
a sua faixa etária. 

» NÃO CUSTA  
NADA 
 

Você terá dicas bem 
produtivas no Portal CIEE 

(https://portal.ciee.org.br). Se já é 
cadastrado, acesse já e se não é, 
acesse já também. Basta cadastrar-se 
e pronto! É grátis. Uma vez no portal, 
acesse “Para você” e depois,  
“como agir em uma entrevista de 
emprego”. Nesse post você encontrará 
todas as dicas de que precisa. 

» AMPLIE 
CONHECIMENTO 
 

Além daquelas criadas 
pelo CIEE, no post você 

terá o endereço para acessar Meu 
Entrevistador, plataforma parceira do 
CIEE que disponibiliza série de vídeos 
que simulam entrevistas reais.  
Por conta da parceria com o CIEE, o 
acesso a essa plataforma é igualmente 
gratuito. Va lá agora mesmo e veja 
porque entrevista não é bicho  
de sete cabeças. ●

Prepare-se  
para a hora  
da entrevista

P SEM TABU

» Acesse através do QR code o conteúdo completo de “como agir em uma entrevista de emprego” 
disponível no Portal CIEE (https://portal.ciee.org.br)

» ELIMINE  
O MEDO DO  
DESCONHECIDO

Dessa forma, quando a porta da 
oportunidade se abre e há a chamada 
para entrevista, os cadastrados que 
fizeram a sua parte, participaram em 
cursos oferecidos pelo CIEE, mantiveram 
o perfil atualizado, prepararam currículo 

impecável estão prontos para mostrar as 
suas aptidões. Junto com a chance, 
chega a aflição, mas você pode se dar 
bem. O que causa aflição é desconhecer 
o processo ao qual você vai se submeter. 
Saber do que se trata é ótimo remédio.
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No dia 2 de abril, vários pré-
dios e monumentos 
significativos do Brasil 

e outros países foram ilumi-
nados na cor azul, definida 
para referenciar o autismo. 
Aquele dia abriu agendas de 
instituições privadas e públicas 
que acontecerão até o final do mês, 
para série de atividades esclarecedoras so-
bre essa síndrome que, estima a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), atinge 70 
milhões de pessoas no planeta. 

Em crianças, o autismo é mais comum 
do que os males como o câncer e a Aids. 
Estudos apontam que a ocorrência do au-
tismo é mais incidente em meninos do 
que em meninas – a relação é de quatro 
para um. O Brasil carece de políticas públi-

cas para tratamento e diag-
nóstico, bem como de 

subsídios e apoio para 
pesquisas na área. 

Somente o diag-
nóstico precoce e a in-

tervenção prematura 
podem oferecer maior 

qualidade de vida às pes-
soas com autismo. A conscienti-
zação sobre a síndrome é o cami-
nho para entendermos a dimensão 
dela e nos unirmos aos movimentos 
criados para mudar a triste realidade que 
perdura no Brasil em relação aos meios 
capazes de amenizar os impactos que 
cercam a vida das famílias e das pessoas 
acometidas por espectro autista (designa-
ção oficial do autismo).●

P GERAL

Abril, mês da conscientização  
sobre o autismo

No Brasil, primeira plataforma a 
empregar um aplicativo 
exclusivo com uso de 

Inteligência Artificial (AI) e 
metodologia gamificada, o CIEE ONE, 
100% grátis, oferece experiência 
dinâmica e inovadora para concorrer a 
vagas e processos seletivos exclusivos 
ofertados por empresas parceiras do 
CIEE que buscam novos talentos para 

seus quadros, de maneira 
personalizada, algumas delas com 
processos seletivos abertos durante o 
ano inteiro. Ainda que você tenha 
cadastro no CIEE - o que proporciona 
ter acesso a milhares de 
oportunidades de vagas -, cadastre-se 
no CIEE ONE. Basta baixar o aplicativo 
disponível na Apple Store e na 
PlayStore.  ●

O grande diferencial do CIEE ONE

» Para saber mais, acesse o 
QR Code ou visite 

(https://portal.ciee.org.br)
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K PAINEL DE VAGAS 

ESTÁGIO
» Cursos: superior em Engenharia Elétrica, 

Mecânica, Automação, Mecatrônica, Pro-
dução ou Administração, com formação 
prevista para junho a dezembro 2024. 
Área: vendas/engenharia, estágio. Ho-
rário: 8h às 15h, seg. a sex. Bolsa-auxí-
lio: R$ 1.400. Benefícios: vale-transporte 
ou auxílio-transporte; vale-refeição; PLR 
anual; seguro- saúde. Requisitos: dese-
jável Inglês e Excel intermediários; fácil 
acesso a Valinhos. Local: Valinhos/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/lenze-estagio-em-
vendas-engenharia-valinhos-v1 

» Curso: Ensino Médio, Ensino Médio 
Técnico ou Técnico em Administração, 
cursando. Área: Atendimento ao Clien-
te, estágio – home office. Horário: 
10h às 17h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: 
R$ 1.200. Benefícios: vale-transporte; 
vale-refeição; seguro-saúde. Requisi-
tos: interesse em atuar em Atendimen-
to ao Cliente; organização e atenção 
aos detalhes; facilidade de comunica-
ção oral e escrita. Local: São Paulo/SP. 

Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/funstock-esta-
gio-em-atendimento-v1) 

» Curso: Bacharelado em Química ou Tec-
nologia em Processos Químicos, cursan-
do 3º ou 4º semestre. Área: Laboratório 
de Controle e Qualidade, estágio. Horá-
rio: 8h às 15h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: 
R$ 1.650,90. Benefícios: vale-transporte 
ou ônibus fretado; restaurante na em-
presa; plano de saúde. Requisitos: pa-
cote Office, especialmente Excel em ní-
vel avançado; inglês, nível intermediário; 
fácil acesso à Pindamonhangaba/Tauba-
té. Local: Pindamonhangaba/SP. Conta-
to: Aplicativo CIEE   (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/totalenergies-la-
boratorio-de-controle-e-qualidade-pin-
damonhangaba-v1) 

» Cursos: Superior em Administração, 
Economia ou Engenharia, conclusão 
prevista entre jun. 2023 a dez. 2024. 
Área: Applications, estágio. Horário: 9h 
às 16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
2.716. Benefícios: vale-transporte; vale-

refeição; seguro-saúde. Requisitos: in-
glês avançado; fácil acesso ao bairro Jar-
dim Paulista. Local: São Paulo/SP. Conta-
to: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/banco-sumito-
mo-estagio-em-applications-v1) 

» Cursos: Superior em Psicologia ou Ad-
ministração, período noturno, conclu-
são prevista a partir de dez. 2023. Área: 
RH, estágio. Horário: 9h às 15h, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.520 até R$ 
2.023,12. Benefícios: vale-transporte; 
restaurante na empresa; vale-alimenta-
ção; assistência médica e odontológi-
ca; seguro de vida. Requisitos: inglês 
intermediário ou avançado; desejável 
Excel intermediário e conhecimentos 
em Power BI; residir em Jundiaí ou ci-
dades próximas. Local: Jundiaí/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/chemetall-es-
tagio-em-rh-v2) 

» Cursos: Administração, Engenharia de 
Produção, Engenharia Mecânica ou Eco-
nomia, conclusão prevista entre dez. 

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.

6.049* 
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 20/04/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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2023 a jun. 2024. Área: Vendas, estágio 
em regime híbrido, por agora. Horá-
rio: 8h às 15h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: 
R$ 1.560 até R$ 1.725. Benefícios: vale-
transporte; vale-alimentação; restauran-
te na empresa; plano odontológico. Re-
quisitos: inglês intermediário; pacote 
Office intermediário; conhecimentos em 
Power BI (diferencial); fácil acesso a Cam-
pinas. Local: Campinas/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/company-confiden-
tial/multinacional-estagio-em-vendas-
sumare-v1) 

» Cursos: Superior em Administração ou 
Ciências Contábeis, cursando. Área: 
Administrativa, estágio. Horário: não 
informado. Bolsa-auxílio: R$ 900. Be-
nefícios: vale-transporte; possibilidade 
de efetivação. Requisito: limitado aos 
cursos apontados no início deste blo-
co. Local: Ribeirão Preto/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/profieng-esta-
gio-em-administracao) 

» Cursos: Superior em Administração, 
Economia ou Ciências Contábeis, con-
clusão prevista entre jun. 2024 a dez. 
2024. Área: Crédito e Cobrança, estágio. 
Horário: 9h às 16h, seg. a sex. Bolsa-au-
xílio: R$ 1.300. Benefícios: vale-trans-
porte; vale-refeição; Gympass. Requisi-
tos: pacote Office, em especial, Word e 
Excel; conhecimentos em inglês e Power 
Bi (diferenciais). Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE   (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/ccab-agro-esta-
gio-credito-e-cobranca-gestao-de-clien-
tes-v1) 

» Cursos: Superior em Ciências Contábeis 
ou Administração, conclusão prevista 
entre dez. 2022 a dez. 2023. Área: Finan-

ceiro e Controladoria, estágio. Horário: 
10h às 17h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
1.500. Benefícios: vale-transporte; vale-
refeição (R$ 28/dia); seguro de vida; pos-
sibilidade de efetivação. Requisito: Ex-
cel intermediário. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/belltechbrasil-
estagio-na-area-financeira-e-controla-
doria-v1) 

» Cursos: Superior em Administração 
ou Direito, conclusão prevista entre 
jun. 2023 a jun. 2024. Área: Complian-
ce, estágio. Horário: 9h às 16h, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 2.716. Benefí-
cios: vale-transporte; vale-refeição; 
seguro-saúde. Requisitos: inglês 
avançado; fácil acesso ao bairro Jar-
dim Paulista. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/banco-sumi-
tomo-estagio-em-compliance-v2) 

» Cursos: Superior em Engenharia de Pro-
dução ou Administração, conclusão pre-
vista entre dez. 2023 a dez. 2024. Área: 
back office de Servie, estágio. Horário: 
8h às 15h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 

1.500. Benefícios: vale-transporte; res-
taurante na empresa; seguro saúde; pos-
sibilidade de efetivação. Requisito: de-
sejável inglês intermediário; fácil acesso 
ao bairro Berrini. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/zeiss-brasil-esta-
gio-em-back-office-de-servie-v2) 

» Cursos: Superior em Engenharia de 
Controle e Automação, Elétrica, Eletrôni-
ca ou Computação, período noturno, 
conclusão prevista entre jul. 2024. Área: 
Engenharia/Diretoria Industrial, está-
gio. Horário: 8h às 15h, seg. a sex. Bol-
sa-auxílio: a combinar. Benefícios: uni-
forme; transporte fretado; restaurante 
na empresa; cartão-alimentação (R$ 
390/mês); assistência médica. Requisi-
tos: conhecimento em pacote Office; 
desejável inglês intermediário; conheci-
mento em softwares de automação e 
Linguagem Python ou similar (diferen-
ciais); residir em Jacareí ou São José dos 
Campos. Local: Jacareí/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/cebrace-jacarei-
estagio-em-diretoria-industrial-v1) 

» Cursos: Superior em Engenharia Mecâ-
nica, Elétrica e Produção ou Administra-
ção, período noturno, conclusão previs-
ta para dez./2023. Área: PCP, estágio.
Horário: 8h às 14h, seg. a sex. Bolsa-
auxílio: R$ 1.897,21. Benefícios: trans-
porte fretado; restaurante na empresa; 
vale-alimentação; assistência médica. 
Requisitos: conhecimentos no pacote 
Office, principalmente Excel; inglês in-
termediário; residir em Jacareí ou São 
José dos Campos. Local: Jacareí/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/ahlstrom-
munksjo-estagio-em-pcp-unidade-ja-
carei-v2) 

1111

2.790*  
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

*Total em 20/04/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.



JOVEM CIEE Nº 69 / 20 DE ABRIL DE 2022

K PAINEL DE VAGAS 

12

» Cursos: Superior em Administração ou 
áreas correlatas, conclusão prevista en-
tre dez. 2022 a dez. 2025. Área: Adminis-
trativa, estágio. Horário: 8h às 15h, seg. 
a sex. Bolsa-auxílio: R$ 900. Benefício: 
vale-transporte. Requisitos: conheci-
mentos no pacote Office; residir em 
Campinas. Local: Campinas/SP. Conta-
to: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/madrid-servi-
cos-estagio-administrativo-v2) 

 
» Curso: Superior em Geologia, período 

noturno, conclusão prevista entre dez. 
2022 a dez. 2025. Área: Geologia, está-
gio. Horário: 8h às 15h, seg. a sex. Bol-
sa-auxílio: R$ 1.550. Benefício: vale-
transporte. Requisitos: conhecimento 
em pacote Office; residir em Caieiras ou 
cidades próximas. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/solvi-estagio-
em-geologia-v1) 

 
» Cursos: Superior em Engenharia Mecâ-

nica, Engenharia Elétrica, Mecatrônica 
ou Controle e Automação, conclusão 
prevista entre dez. 2023 a jun. 2024. 
Área: Engenharia - Desenho e Projeto, 
estágio. Horário: 9 às 16 horas, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.836 ate R$ 
2.717. Benefícios: vale-transporte; refei-
ção na empresa; seguro de vida em gru-

po. Requisitos: conhecimentos em Pa-
cote Office; residir em Vinhedo, Valinhos, 
Louveira, Jundiaí ou Campinas. Local: Vi-
nhedo/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
(https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/op-
tima-estagio-desenhista-projetista-v1) 

 
» Curso: Técnico em Automação, Eletrô-

nica, Instrumentação ou Engenharia 
Elétrica, conclusão prevista entre dez. 
2022 a jun. 2024. Área: Eletrônica – 
Prestação de Serviços, estágio. Horá-
rio: 8h às 15h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: 
R$ 1.400. Benefícios: vale-transporte; 
vale-refeição. Requisito: desejável in-
glês técnico. Local: São Paulo/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE (https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/vega-brasil-esta-
gio-em-eletronica-prestacao-de-servi-
cos-v1) ● 

 
APRENDIZ 
» Inscrições abertas por meio do CIEE 

para quem realizou o processo comple-
to pelo portal do Sebrae e foi classifica-
do na prova. Cursos: Ensino Fundamen-
tal, no mínimo 8ª série/9º ano; Ensino 
Médio, 1º ao 3º ano; Ensino Médio con-
cluído, sem ingresso no Ensino Superior. 
Áreas: capacitação prática em diversas 
áreas das atividades administrativas do 
Sebrae, Jovem Aprendiz. Horário: 9h às 
15h; ou 10h30 às 16h30 (30 horas sema-

nais/duas folgas semanais). Bolsa-auxí-
lio: a combinar. Benefícios: vale-trans-
porte; auxílio-refeição (R$ 20/dia); Re-
quisitos: idade entre 14 e 21 anos e 11 
meses; não ter atuado como Jovem 
Aprendiz no arco administrativo; renda 
familiar per capita que não ultrapasse 
50% do salário mínimo. Local: 
Itapeva/SP. Contato: Aplicativo CIEE 
(https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/se-
brae-itapeva-v1) 

 
» Curso: Ensino Médio, cursando ou con-

cluído. Área: suporte no cadastramento 
e distribuição dos processos de sinistros, 
Jovem Aprendiz. Horário: 9h às 16h, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.100. Bene-
fícios: auxílio-transporte; vale-refeição; 
auxílio home office; plataforma de 
aprendizagem; curso de inglês; Conte 
Comigo (programa de assistência profis-
sional); assistência médica e odontológi-
ca; seguro de vida; mini sexta-feira; day 
off de aniversário; Gympass; participação 
nos lucros. Requisito: conhecimento em 
Pacote Office. Local: Rio de Janeiro/RJ. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/axa-seguros-
aprendiz-v2 

 
» Cursos: Ensino Médio, cursando ou con-

cluído, período noturno. Área: Adminis-
trativa, Jovem Aprendiz. Horário: 8h às 

Vagas ONE (continuação)

 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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...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

15h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: a com-
binar. Benefícios: vale-transporte; 
vale-alimentação; assistência médica 
e odontológica; seguro de vida. Re-
quisitos: conhecimento em Pacote 
Office; residir em Jacareí ou São José 
dos Campos. Local: Jacareí/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE (https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/cebrace-jaca-
rei-aprendiz-administrativo-v1) 

» Curso: Ensino Médio, concluído ou 
cursando período noturno. Área: 
Administrativa, Jovem Aprendiz.
Horário: 8h às 14h, seg. a sex. Bol-
sa-auxílio: R$ 1.388,93. Benefí-
cios: vale-transporte; vale-alimen-
tação; assistência médica e odon-
tológica; seguro de vida. Requisi-
tos: idade entre 18 a 21 anos; co-
nhecimento no pacote Office; resi-
dir em Louveira ou cidades próxi-
mas. Local: Louveira/ SP.  Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/ahlstrom-
munksjo-aprendiz-unidade-louvei-
ra-v1)

» Curso: Ensino Médio, cursando pe-
ríodo noturno. Área: estoque, Jo-
vem Aprendiz. Horário: 8h às 14h, 
seg. a sex.; aos sábados, 8h às 12h. 
Bolsa-auxílio: R$ 700. Benefícios: 
vale-transporte; seguro de vida; pos-
sibilidade de efetivação. Requisito: 
não há. Local: São Paulo/SP. Conta-
to: Aplicativo CIEE https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/alfa-aviamen-
tos-estagio-para-ensino-medio-v2 ●

PcD
» Vagas exclusivas para PcDs, aber-

tas na Prefeitura de São Paulo. 
Cursos: Ensino Médio, cursando; 
Ensino Superior, cursando. Áreas: 
várias, estágio. Horário: a definir, 4 
horas/dia, seg. a sex. Bolsa-auxílio: 
R$ 483 até R$ 690 + variável. Bene-
fício: vale-transporte. Requisito: 
estar matriculado regularmente 
em instituição do Ensino Médio ou 
Superior. Local: São Paulo/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/estagio-
prefeitura-de-sao-paulo-vaga-ex-

clusiva-para-pessoas-com-defi-
ciencia-v2) 

» Vaga exclusiva para PcD (auditivo; 
visual, intelectual; físico; reabilita-
do).  Cursos: Ensino Médio concluí-
do, Ensino Técnico concluído ou En-
sino Superior, cursando. Área: admi-
nistrativa ou relacionada ao mercado 
publicitário/marketing digital, con-
tratação CLT. Horário: 9h às 18h, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: a combinar. 
Benefícios: tíquete-refeição; auxílio 
home office; seguro-saúde; seguro 
de vida. Requisito: disposição em 
aprender.  Local: Ubatuba/SP. Conta-
to: Aplicativo CIEE (https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/vitrio-diversi-
dade-exclusiva-para-pessoa-com-
deficiencia-v1) 

» Vaga disponível também para 
PcD (auditivo; visual; físico).  Cur-
so: Ensino Médio, concluído ou 
cursando no período noturno. 
Área: serviços administrativos, Jo-
vem Aprendiz. Horário: 7h às 14h, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.375. 
Benefícios: vale-transporte; res-
taurante na empresa; assistência 
médica e odontológica; estaciona-
mento; seguro de vida. Requisito: 
não há. Local: Jundiaí/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/jovem-apren-
diz-varian-sistemas-medicos-jun-
diai-v1) 

» Vaga disponível também para 
PcD (auditivo; visual; físico).  Cur-
sos: Superior em Administração, Re-
cursos Humanos, Psicologia ou Co-
municação Social. Área: de acordo 
com o curso frequentado, estágio. 
Horário: 8h30 às 15h30, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.792. Benefícios: 
vale-transporte; vale-refeição; assis-
tência médica e odontológica; segu-
ro de vida; Gympass; possibilidade 
de efetivação. Requisitos: ser aluno 
em um dos cursos informados aci-
ma. Local: São Paulo/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/estagio-su-
pera-medicamentos-rx-v1) ●





JOVEM CIEE Nº 69 / 20 DE ABRIL DE 2022 1515

P BOLSAS

 Prouni amplia acesso  
 de alunos da rede  
 privada, revê cálculo  
 para cotistas  
 e cria novo grupo 

A partir de julho (2022), 
passam a valer as no-
vas regras do Progra-

ma Universidade para Todos 
(Prouni), conforme a Medida 
Provisória (MP) número 1075, 
aprovada pela Câmara Federal no último 
dia 12 (abril, 2022) e encaminhada para 
chancela pelo Senado. Uma das alterações 
prevê que faculdades privadas participan-
tes no programa poderão ofertar bolsas 
aos alunos vindos de escolas particulares 
que não contavam com tal benefício. 
Atualmente, o Prouni prevê a oferta de 
bolsas para estudantes que cursaram o to-
do do ensino médio em escola pública e 
aqueles da rede privada que contaram 
com bolsa integral. 

Há alteração que diz res-
peito às cotas destinadas aos 
negros (pretos e pardos), in-
dígenas e às pessoas com de-
ficiência, cujos cálculos serão 
feitos levando em conta o 

percentual de cada grupo. Hoje, a quanti-
dade de bolsas destinadas aos cotistas é 
calculada sobre a proporção de todos que 
se declaram pertencentes a um desses gru-
pos. Neste quesito, mais novidade – a cria-
ção de grupo no Prouni para estudantes 
vindos dos serviços de acolhimento fa-
miliar e institucional. A regra para integrar 
o novo grupo é o candidato constar na ba-
se de dados do Sistema Nacional de Ado-
ção e Acolhimento, organismo do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ).  

» Conheça todos os  
detalhes das novas regras  

do Prouni no endereço 
(https://bit.ly/3vjzXbI).

Fonte: Agência Câmara

O que é o Prouni 
 

Criado em 2005, o Prouni prevê a oferta de bolsas de 
estudo por parte da rede privada de ensino superior. 

Como contrapartida do poder público, as instituições 
que aderem ao programa são isentas dos tributos de 
Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ), da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do 
Programa Integração Social (PIS) e Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). 
Estudantes com bolsa integral não pagam 
mensalidades durante e nem depois da conclusão do 
curso. No caso de bolsa parcial, a parte que cabe ao 
aluno deve ser paga mensalmente, durante o curso. ● 






