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FATOS QUE VOCÊ PRECISA
SABER SOBRE O CIEE

1

É uma entidade beneficente de assistência social,
de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e não
tem qualquer vinculação com os governos, Sistema
S (Sesi, Sesc, Senai) ou entidades de classe.
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É uma entidade qualificada para ministrar os encontros
de capacitação socioprofissional a aprendizes.

4
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Promove o acesso e a integração ao mundo do
trabalho a adolescentes e jovens por meio da oferta
de programas de estágio e aprendizagem.

É mantido por contribuições de empresas e órgãos
públicos parceiros nos programas ofertados. Nada é
cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados.

É dirigido por um conselho composto por educadores,
profissionais liberais e empresários, todos voluntários.
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Editorial

Em um ano ainda pautado pela preocupação geral sobre o controle da pandemia do novo
coronavírus, em que - em meio à realidade que se impõe pela proliferação de novas variantes
de um lado e vacinação em massa em outro - aos poucos a sociedade tenta instituir uma
volta à normalidade. O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE cumpre seu papel e
continua atuando para o engrandecimento do País, sem medir esforços pela equidade e
democratização do acesso às oportunidades de estágio e aprendizagem, promovendo ações
para fortalecer o jovem como protagonista de sua própria trajetória. Também seguimos
reconhecendo as melhores práticas quando o assunto são os programas de estágio de
empresas mistas e privadas, e órgãos públicos, por meio do Prêmio Melhores Programas de
Estágio, que mantém viva a tradição de destacar iniciativas que valorizam o capital humano
de quem está iniciando sua carreira profissional.
Para dar protagonismo aos jovens e apoiá-los no processo de busca por sua identidade,
consideramos extremamente valoroso o trabalho desenvolvido nos Espaços de Cidadania,
unidades do CIEE dedicadas à oferta de ações e serviços socioassistenciais gratuitos
destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, com objetivo
de fortalecer a convivência social, a participação cidadã, o retorno ou permanência na
escola e uma formação geral para o mundo do trabalho. Mesmo durante a pandemia, as
equipes desempenharam suas funções com dedicação e afinco, mantendo o foco nas ações
para estimular os participantes a conhecerem seus direitos e deveres enquanto cidadãos e
também encontrarem seu espaço na sociedade.
Neste balanço das ações realizadas no último ano, o fortalecimento do Jovem Talento CIEE
- destinado a estudantes do ensino médio e técnico, e que reúne experiência prática às trilhas
de conhecimento de capacitação on-line - também merece destaque, principalmente pelo
empenho empregado por cada consultor de atendimento a empresas e instituições de ensino.
O programa completou um ano e mesmo diante do cenário de crise sanitária provocada pela
pandemia, alcançou a marca de 6 mil jovens e adolescentes inseridos no mundo do trabalho, com
contratações principalmente nas áreas administrativa e comércio.
Ainda assim, entendemos que de nada adianta fortalecermos o leque de possibilidades para
o jovem brasileiro, se internamente nossa missão, visão e valores não forem suficientemente
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difundidos. Neste sentido, a Semana da Diversidade é uma realidade há alguns anos, com
debates temáticos tendo como ponto de partida os seguintes pilares: Mulheres, Gerações, Raça
e Etnia, Pessoas com Deficiência e LGBTQIA+. O intuito é conscientizar sobre a importância
do convívio harmônico e integrado no ambiente profissional, promovendo o crescimento
pessoal ao valorizar as diferenças. Além disso, encaramos o desafio de promover um Festival
da Diversidade em um formato híbrido, com atrações no palco do Teatro CIEE transmitidas ao
vivo para o público externo, apresentando palestrantes de renome e abordagem objetiva, com
o pensamento de inspirar reflexões em pessoas de todas as idades.
O ano de 2021 consolidou nossos webinários como formato de grande sucesso entre os
diferentes públicos. Foram mais de 2 milhões de visualizações em cerca de 250 eventos, desde
2020, pelo nosso canal do YouTube e também pelos nossos perfis no Facebook e Linkedin
desde o início da pandemia. Para alcançar tamanha audiência, os palestrantes trataram de
temas como saúde, economia, direito, oportunidades de negócio e a importância da criação
de vagas em momentos de crise, sempre com convidados que trazem novas perspectivas.
E graças à redução nos números relativos à pandemia, voltamos ao trabalho presencial em
uma rotina híbrida, intercalando dias no home office e nos escritórios do CIEE em unidades
espalhadas pelo Estado de São Paulo e também nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
além do Distrito Federal. Felizes e renovados pela possibilidade de rever os colegas de
trabalho nesta nova rotina, nossa instituição é plenamente consciente sobre a necessidade
de se manter vigilante e sem baixar a guarda em relação às medidas de prevenção no
combate à Covid-19, com a atenção redobrada. A segurança de todos na rotina do trabalho
presencial passa fundamentalmente pela obrigatoriedade no uso de máscaras, além de
distanciamento de 1,5 metro entre os colaboradores, aferição de temperatura no acesso aos
prédios e instalação de divisórias em acrílico.
Marcando a retomada gradativa às atividades presenciais, promovemos a entrega
das edições 2020 e 2021 do Prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação
Ruy Mesquita ao médico cirurgião Raul Cutait e à física Sonia Guimarães. Exemplos de
profissionais íntegros, reconhecidamente bem-sucedidos em suas áreas de atuação e cujas
trajetórias devem servir de inspiração profissional a jovens e adultos.
Por tudo isso, temos certeza e segurança para afirmar que seguiremos firmes em nosso
propósito histórico de apoiar o jovem brasileiro, oferecendo serviços com excelência e
credibilidade amparada nos nossos 57 anos de existência.

Humberto Casagrande
CEO do CIEE
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NÚMEROS

DO CIEE EM

2021
Estagiários

Aprendizes

Matrículas em cursos online

229.675

71.133

254.229

196 - Eventos Gratuitos online com 788.680 participantes
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Estágio: nossa
grande vocação!

brasileiros junto a empresas de capital
misto e privado, e órgãos públicos.

Mesmo diante de todos os desafios
impostos pela pandemia do novo
coronavírus, que durante mais um ano
impactou diretamente a rotina de todos os
brasileiros e trouxe novas circunstâncias
econômicas, as equipes do CIEE seguiram
atuando em quase 3 mil municípios

Com o propósito de promover a
abertura de novas oportunidades
e apoiar principalmente quem está
iniciando a vida profissional a alcançar
seus objetivos no médio e longo
prazo, nossos números chegaram a
259.378 vagas abertas e 509.352
jovens encaminhados para processos
seletivos em organizações parceiras.

NÚMEROS ESTÁGIO
(VAGAS ABERTAS 2021)

JANEIRO

19.921

MARÇO

16.527

MAIO

18.617

17.917

FEVEREIRO

20.608

ABRIL

14.745

JUNHO

JULHO

20.992

SETEMBRO

25.967

NOVEMBRO

22.618

18.629

AGOSTO

42.612

OUTUBRO

20.225

DEZEMBRO

TOTAL - 259.378
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Prêmio CIEE Melhores
Programas de Estágio
consolida formato on-line

Respeitando as normas sanitárias estabelecidas em decorrência da pandemia
causada pela Covid-19, a 12ª edição do Prêmio CIEE Melhores Programas
de Estágio seguiu pelo segundo ano consecutivo no formato on-line.
A premiação, conduzida pelo jornalista Carlos Nascimento, homenageou
especialmente hospitais e hemocentros, e premiou 58 organizações
nos segmentos público, privado e de economia mista.
A edição deste ano contou com a inscrição de 537 companhias. Foram realizadas 6.634
entrevistas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e nos estados do Rio de Janeiro e
São Paulo. Ao final do prêmio, 253 organizações receberam as sínteses de avaliação.

Jovens talentos que
se multiplicam!
A consolidação do programa de
estágio Jovem Talento CIEE, destinado
a jovens do ensino médio e técnico, é
uma realidade! Se em 2020, depois
de pouco mais de três meses após o
lançamento do programa, registramos 500
contratações, ao final de 2021 chegamos
a mais de 6 mil jovens e adolescentes
inseridos no mundo do trabalho
unicamente por meio deste programa,
com contratações principalmente na área
administrativa e também no comércio.
Reunindo experiência prática e
conhecimento interdisciplinar via
capacitação on-line, o CIEE coloca frente
a frente os jovens que estão em busca de
uma primeira oportunidade e também
8

os pequenos e médios empreendedores,
que buscam alternativas para retomar
a atividade econômica diante da
retomada rumo ao pleno crescimento.
Balanço Social 2021

Educação corporativa e
qualificação profissional

Uma plataforma pensada para
desenvolver soluções em educação que
atendem às expectativas de empresas
e organizações parceiras. Este é o
conceito do CIEE Educação Integrativa.
Incentivamos a cultura do lifelong
learning. Com foco no aprendizado
contínuo, valorizamos a qualificação e

Educação
integrativa

requalificação profissional, a partir de
cursos livres para desenvolvimento de
soft e hard skills, benefícios e descontos
diferenciados em todo o Brasil.
Entre nossos parceiros estão FIA Fundação Instituto de Administração,
Trevisan Escola de Negócios,
TecTrain e Blockchain Academy.

Saiba mais em:
https://portal.ciee.org.br/ciee-educacao-integrativa/
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Aprendizagem
Com 21 anos de existência, a Lei de
Aprendizagem cumpre seu objetivo de
estimular a contratação de jovens que
estão iniciando sua trajetória profissional.
Como aprendizes, eles passam a
conhecer conceitos básicos envolvendo
cidadania e também desenvolvem soft
skills que serão úteis ao longo de toda sua
carreira, como resiliência e empatia.
A aprendizagem fortalece a relação
entre empresas - que podem aproveitar
o programa para oxigenar suas
equipes e contribuir para o crescimento
profissional de todos os colaboradores
mais antigos - e os jovens, que aprendem
a desempenhar uma função profissional
e desenvolvem habilidades técnicas e
emocionais. Em 2021, foram 85.651 vagas
abertas por empresas e organizações
parceiras do CIEE, além de 196.584 jovens
encaminhados para triagens nestes locais.

TOTAL
DE VAGAS:

85.651

DEZEMBRO

5.968

NOVEMBRO

6.599
8.723

OUTUBRO

15.936

SETEMBRO
AGOSTO

6.173
6.621

JULHO

6.323

JUNHO
MAIO

4.679
5.697

ABRIL

7.011

MARÇO

6.364

FEVEREIRO

5.557
20.000 15.000

10.000

5.000

JANEIRO

1.000

0

Aprendizagem no Agro
continua a crescer
Criado em 2019 para gerar mais
oportunidades em todo Brasil, o programa
Aprendiz CIEE no Agronegócio
continua a crescer, acompanhando
um dos setores mais importantes da
economia do Brasil. Apenas em 2021,
foram contratados 2.100 aprendizes
pela modalidade, que conta com arcos
para Indústria da Carne, Ocupações
Agrícolas e Mecanização. Ao todo, 49
empresas foram parceiras do CIEE para
integrar os jovens na agricultura 2.0.
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Renovação do CEBAS
Formalizando o reconhecimento da atuação
na implementação de políticas públicas e do
Sistema Único de Assistência Social, o CIEE
teve renovada sua Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social (CEBAS).
O deferimento garante a sustentabilidade das
ações promovidas pela entidade do ponto de
vista da isenção de contribuições sociais, e
dá garantias de continuidade no atendimento
prestado aos jovens de todo o Brasil, com vigência
até dezembro de 2023. “Em um ano difícil, com
a pandemia e o cenário de crise provocado pela
emergência sanitária, a renovação do CEBAS
indica que nossas atividades são executadas de
maneira adequada, priorizando o público em
vulnerabilidade com todo o comprometimento
de nossas equipes”, disse na ocasião o gerente
de Assistência Social do CIEE, Rodrigo Nader.

Fórum Empresas com Refugiados
O CIEE trabalha diariamente para abrir oportunidades
e ajudar quem mais precisa. Por isso, a instituição aderiu
ao Fórum Empresas Com Refugiados. Esta é uma iniciativa
da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e Rede
Brasil do Pacto Global. O Fórum é formado por empresas
e diversos tipos de organizações não empresariais
interessadas em apoiar a inclusão de pessoas refugiadas
no mercado de trabalho brasileiro. O Fórum visa promover
a troca de experiências entre empresas, ações de
capacitação para a contratação de pessoas refugiadas e
compartilhamento de boas práticas na inclusão dessas
pessoas refugiadas nos ambientes de trabalho, assim como
outros tipos de experiências que apoiam esta população.

Balanço Social 2021
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Aproximação entre entidades que promovem a
aprendizagem
Representantes do CIEE, Espro, Instituto Dom Bosco, Centro Salesiano do Adolescente
Trabalhador, Isbet, Rede Cidadã, Instituto João Bittar, Febraeda, Iphac e Instituto Satya
participaram de um encontro em São Paulo, que também contou com a presença
do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP). Na ocasião, foram debatidas formas
de fortalecer a aprendizagem – que atualmente se constitui de encontros teóricos
promovidos pelas entidades e a capacitação prática nas empresas ou órgãos
públicos – como base indispensável para a formação de jovens em todo o País.

Fórum Juventude
pela Educação
Neste ano, o CIEE também passou a
integrar o Fórum Juventude pela Educação,
juntamente com outras entidades privadas
sem fins lucrativos. O objetivo da união é
trocar experiências e conhecimentos com
a finalidade de identificar e estabelecer
estratégias comuns visando fomentar
e melhorar a relação escola-trabalho a
partir de uma pluralidade de visões. Os
principais problemas que as organizações
nessa iniciativa buscam abordar são: as
dificuldades existentes na integração escolatrabalho; a baixa oferta de oportunidades de
aprendizagem e de estágio dado o número
de jovens de 14 a 24 anos elegíveis para
os programas; a existência de profundas
e graves desigualdades verificadas nas
estatísticas educacionais e do trabalho,
com efeitos negativos na economia e
na qualidade de vida, entre outros.
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Atendimentos
sociais: apoio aos
jovens e familiares
Mesmo em meio ao cenário pandêmico
- e suas consequências diretas no
convívio social - foi possível ampliar
a participação dos aprendizes e seus
familiares nas atividades em grupos
promovidas em conjunto entre a Gerência
de Assistência Social e as equipes de
Capacitação dos Aprendizes, tendo como
subsídios as reflexões desencadeadas
nos atendimentos sociais, diálogos com
a equipe da capacitação de aprendizes
e buscando refletir quanto à realidade
social dos adolescentes e jovens inseridos
no programa, principalmente daqueles
em situação de vulnerabilidade.
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6.665

Atendimentos sociais

2.098

Encaminhamento sociais

216.713

Aprendizes participantes
de atividades em grupos

11.813

Familiares participantes
de atividades em grupos

1.070

Usuários da rede socioassistencial
participantes de atividades em grupo

Se Liga Moçada!
O Programa Bem Querer Mulher atua com formação de lideranças comunitárias para
oferecer às mulheres vítimas de violência doméstica, um atendimento humanizado e
integral, com assistência social, apoio psicológico, orientação jurídica, e encaminhamento
à rede de atendimento local. Em 2018 implantou a primeira edição do Se Liga Moçada,
em parceria com o CIEE, atuando com jovens aprendizes, com o apoio da equipe de
instrutores de Aprendizagem que também recebem a formação com a proposta do projeto,
palestrantes e oficineiros capacitados com foco na prevenção da violência junto aos jovens
do Programa Jovem Aprendiz CIEE, por meio de oficinas, vivências, palestras, teatro e
debates. Foram mais de 190 mil visualizações nos três webinários - formato pensado
para manter a continuidade do projeto durante a pandemia - realizados ao longo do ano.

Social e Cidadania, participou da entrega
dos alimentos no Espaço de Cidadania
do CIEE, no bairro São Geraldo.

Doações também em Rio
Branco e Boa Vista
Doação de Cestas Básicas
Em 2021 foram distribuídas 3.287 cestas
básicas pelo CIEE ao todo, contemplando 26
municípios brasileiros. Estes donativos foram
destinados aos conviventes dos Espaços
de Cidadania, e também como forma de
amenizar transtornos em decorrência da
crise sanitária provocada pela covid-19, além
de outros apoios a causas humanitárias.
Abaixo destacamos algumas destas doações.
Em Manaus/AM, foram doadas 1 mil
cestas básicas. Na ocasião, a secretária
Jane Mara Silva de Moraes Oliveira,
chefe da pasta de Mulher, Assistência
Balanço Social 2021

Outras 500 cestas básicas foram
destinadas a famílias de Rio Branco/AC
que sofreram com a cheia do Rio Acre.
Os alimentos foram entregues na sede
da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos da capital
acreana. E no fim do ano, o CIEE realizou a
entrega de 350 cestas básicas a famílias
atendidas pela instituição Fraternidade
Federação Humanitária Internacional,
que realiza um trabalho em parceria
com o Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (Acnur) em Boa
Vista/RR, dando a amparo refugiados
indígenas das etnias Warao e E’ñepa.
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Espaços de Cidadania
fortalecem as
juventudes

Em funcionamento em Salvador/
BA, São Paulo/SP (unidades Grajaú
e Centro), Manaus/AM e Taguatinga/
DF, os Espaços de Cidadania são
lugares de convivência e trocas para
melhor proteção e desenvolvimento
das potencialidades humanas.
Durante os encontros, os jovens
participam de rodas de conversa, oficinas
de arte e cultura, visitas à cidade, palestras
e dinâmicas, momentos de acolhimento,
respeito, proteção, trocas de experiências
e reflexões relacionadas às suas vidas
pessoais, familiares, comunitárias e
sociais. As vivências são organizadas
em cinco eixos temáticos: Convivência,
Direitos Humanos, Participação Social,
Mundo do Trabalho e Lazer, com assuntos
relacionados à identidade, família,
território, cidadania, arte e cultura, saúde,
sexualidade, projeto de vida, protagonismo
juvenil, preconceitos, dentre outros.
Os Projetos Transversais, iniciativa
nascida no ano anterior que une
conviventes dos cinco Espaços de
Cidadania em atividade, foram mantidos
14

e ampliados com a proposta de integrar
vivências e intensificar trocas entre
conviventes de todos os Espaços de
Cidadania: diálogos sobre “Enfrentamento
à Violência baseada em Gênero”
provocaram conscientização sobre o
tema e a produção de autobiografias
e o Intercâmbio Literário estimularam
a escrita e criatividade, através do
compartilhamento de histórias e vivências
das diferentes culturas e regionalidades.
Neste sentido, teve implementação em
junho, no Espaço de Cidadania de Manaus,
o Auxílio Juventudes, projeto pensado
como instrumento de emancipação e
transformação para as/os conviventes, que
passaram a contar com um valor mensal
de R$ 120, que pode ser utilizado de acordo
com as necessidades e desejos de cada um.
Acreditamos ser imprescindível que as
juventudes se sintam valorizadas, úteis e
respeitadas; é urgente jovens vivenciarem
relações protetivas e emancipatórias,
pois isso desencadeia desejos, sonhos,
perspectivas de futuro e vontade de viver.
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DF

188

MANAUS

Conviventes

133

Conviventes

SALVADOR
73

TOTAL

Conviventes

555

Conviventes

SP GRAJAÚ
104

Conviventes

Oficinas de
Cri@tividades

As Oficinas de Cri@tividades são
inspiradas no Programa Nacional
de Promoção do Acesso ao Mundo
do Trabalho – Acessuas Trabalho, e
têm como objetivo propiciar debates,
ressignificações e novos conhecimentos
relacionados ao mundo do trabalho.
Os participantes têm acesso a dinâmicas
sobre temas como identidades pessoais
e coletivas, reflexões sobre o conceito de
trabalho, formas de elaborar um currículo
e postura profissional em entrevistas e
Balanço Social 2021

SP CENTRO
57

Conviventes

processos seletivos. Os encontros são
realizados de maneira itinerante, por
meio de parcerias principalmente com
serviços como os CREAS e CRAS.
Somente em 2021, segundo ano
consecutivo da pandemia do novo
coronavírus, 228 jovens foram atendidos
pelas Oficinas, em atividades realizadas
de maneira virtual e também presencial,
seguindo os protocolos de distanciamento
e prevenção contra a doença, como uso de
álcool em gel e esquema vacinal completo.
15

CIEE em Movimento:
O CIEE que não para

Em 2021, graças ao momento de
retomada de atividades presenciais, o
CIEE em Movimento - programa do CIEE
que visa a promoção de ações itinerantes
a bordo do CIEE Móvel - voltou a realizar
atendimentos presenciais com parceiros. No
total, foram realizadas 152 ações, sendo
88 ligadas à conscientização e higienização
de mãos em diversas localidades da capital

paulista. Além disso, em parceria com a
Via Mobilidade e Via Quatro, responsáveis
pelas concessões das Linhas Amarela
e Lilás do metrô de São Paulo, foram
feitos centenas de atendimentos para
cadastramento no banco de dados do CIEE.
Assim, mais jovens agora têm acesso às
oportunidades de estágio e aprendizagem
em empresas parceiras do CIEE.

CIEE apoia o Wheelchair Brasil
Como parte de seu esforço para colocar a inclusão
cada vez mais em pauta, o CIEE foi um dos apoiadores do
Wheelchair Brasil – ITF Tênis Internacional – Ano III, disputado
no Tênis Clube de Santos, na Baixada Santista. A instituição
cedeu o CIEE Móvel e também o carro do Inclui CIEE para
fazer o transporte de todos os atletas que participaram
do evento. A competição reuniu 67 tenistas divididos
nas categorias masculino, feminino, Quad (atletas com
deficiência nos membros superiores e inferiores) e Júnior.
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Campanha do Agasalho!
Com o reforço da van do CIEE em Movimento para recolher
as doações dos colaboradores da cidade de São Paulo, a
nossa Campanha do Agasalho 2021 foi um sucesso! Realizada
durante o mês de julho, a ação recebeu cobertores, calças,
malhas e tantos outros artigos de vestuário. Em um formato
‘delivery’, os funcionários que tinham interesse em participar
mandavam um e-mail informando que tinham artigos a
serem doados. Em seguida, a van do CIEE em Movimento,
traçava um roteiro pelos bairros de SP, indo de casa em
casa, de acordo com o que os funcionários haviam sinalizado
anteriormente. As doações foram encaminhadas ao Fundo
Social, que desenvolve ações focadas em melhorar a qualidade
de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
A campanha também contou com a adesão de
colaboradores de fora da cidade de São Paulo. Nos
municípios de Franca, Sumaré e Ituverava, eles foram
orientados a procurar os postos de coleta das campanhas
organizadas localmente, pelos órgãos públicos.

CIEE +: Um clube que não para de crescer
O CIEE busca oferecer aos jovens muito mais do que oportunidades de estágio e
aprendizagem. Por isso, em 2020, foi lançado o CIEE +, clube de benefícios para jovens e
estudantes da base do CIEE. Esse serviço continua a crescer e, em 2021, passou a contar com 290
empresas ativas que oferecem descontos e ofertas exclusivas para os 13.720 cadastrados.
Balanço Social 2021
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CIEE One
O CIEE One Processos Especiais é a
área especializada em planejar, elaborar e
executar processos de seleção de maneira
personalizada e customizada para empresas
que estão buscando novos talentos. Em
2021, o programa foi responsável por 2.174
contratações em 360 empresas de todo
o Brasil. Além disso, foram mais de 8.700
candidatos encaminhados que chegaram
à última fase do processo de seleção.
Neste ano os jovens também puderam
criar o seu perfil pelo celular através
do aplicativo do CIEE One, plataforma
100% gratuita. É a primeira no Brasil a
empregar um aplicativo exclusivo, com
uso de Inteligência Artificial e metodologia
gamificada, oferecendo aos candidatos
uma experiência dinâmica e inovadora.

Cidadania é no CIEE Saber Virtual!
O CIEE Saber Virtual - plataforma de
cursos online que permite a realização
totalmente a distância - continuou a levar
aos jovens cadastrados no CIEE conteúdos
diversos sobre temas que focam não
somente no mundo do trabalho, mas
também em formar cidadãos cientes de
seu papel na sociedade. Neste ano, uma
das grandes novidades foi o “Cidadania
passo a passo”, com o jornalista e professor
18

Heródoto Barbeiro. O evento de lançamento
do curso - realizado de maneira virtual - foi
acompanhado por mais de 17 mil pessoas
Esse foi apenas um dos conteúdos que
o CIEE disponibiliza em sua plataforma,
que, durante o ano, contabilizou 254.223
matrículas, se somadas as modalidades
CIEE Saber Virtual e CIEE Saber Virtual
Pro (exclusiva para quem está estagiando
ou é jovem aprendiz pelo CIEE).
Balanço Social 2021

Inclui CIEE:
Inclusão,
diversidade e
oportunidade
O Inclui CIEE - iniciativa personalizada que busca
contribuir para o aumento da diversidade no ambiente corporativo - continua firme em sua
missão em seu terceiro ano de existência. Em 2021 foram realizados 1.269 atendimentos
e 28 novas empresas passaram a fazer parte dessa rede de inclusão. Além do contato
direto com empresas e outras instituições para a abertura de vagas, o programa também
atua diretamente na conscientização da sociedade sobre a diversidade. Por isso, foram
realizados 10 webinars durante o ano, que trataram temas relacionados aos pilares da
inclusão: pessoas com deficiência, negros, mulheres e a comunidade LGBTQIA+.

Diversidade: a gente diz SIM!
O Programa de Diversidade e Inclusão do CIEE segue avançando em ações que se
aproximam cada vez mais das colaboradoras e dos colaboradores da nossa instituição, como
a prática do letramento e da consciência de expressões e comportamentos preconceituosos,
que por muitas vezes, decorrem de um sistema estrutural já estabelecido em nossa sociedade.
O Programa conta com o apoio do Grupo de Ações para Diversidade e Inclusão, cujo papel é
cumprir os objetivos fundamentais do Programa de Diversidade e Inclusão do CIEE, por meio de
ações estruturadas, baseado no alinhamento do Grupo junto ao Comitê Consultivo da Diversidade.
Tivemos a 3ª Semana da Diversidade e Inclusão do CIEE, a primeira ação idealizada
pelo Grupo de Ações, que contou com a participação de 11 painelistas e que atingiu
1.621 views, desde a sua realização que aconteceu na semana de 18 a 22/10/2021.

1º Festival CIEE da
Diversidade alcança
17 mil inscrições
Em dois dias de evento, o 1º Festival
CIEE da Diversidade reuniu 15 painéis, com
a participação de nomes como Roberto
Shinyashiki, Kaká Werá, Neivia Justa
e Rachel Maia. Todos aprofundaram
discussões e abordaram desde os
Balanço Social 2021

preconceitos enfrentados por negros no
mundo do trabalho, até a sexualidade
de pessoas com deficiência e a evolução
dos modelos de governança dentro das
empresas. Conduzido pela jornalista
Flávia Cintra, o festival contou com show
de encerramento do rapper e poeta
Rincon Sapiência. Os visitantes puderam
avaliar o festival, que alcançou a nota
76 dentro da metodologia Net Promoter
Score, o NPS. Nesta faixa, a resposta
do público é considerada excelente.
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EXPO CIEE Virtual: mais de 55 mil inscritos
INSCRITOS

55.840
VISITAS AOS
ESTANDES

VISITANTES
ÚNICOS

45.626
PALESTRAS

91

42.381
ACESSOS À
PLATAFORMA

70.163

VISUALIZAÇÕES
DAS PALESTRAS

282.252

Durante uma semana, a EXPO CIEE Virtual ofereceu uma programação com um
mix de palestras, além de testes vocacionais, cupons de desconto para cursos, e até
recrutamento para vagas de estágio e aprendizagem. Foram 91 palestras e talks, com
mais de 55 mil inscritos, a marca de 282.252 visualizações de palestras e 42.381 visitas
aos estandes. Os palestrantes apresentaram temas como a importância dos jovens
saberem fazer a gestão do tempo, tendências de carreiras para o futuro, em áreas que
focam principalmente na capacidade de inovação e criatividade, além de dicas sobre como
desenvolver habilidades cada vez mais admiradas pelas empresas, como resiliência e
capacidade de trabalhar em grupo, e o impacto da pandemia nas relações de trabalho. Como
resultado, o evento - tradicionalmente consagrado no formato presencial e realizado pelo
segundo ano consecutivo de maneira virtual devido à pandemia - alcançou a marca de
R$1.821.897,07 em mídia espontânea. A EXPO CIEE é realizada anualmente desde 1997.

Primeira edição do Torneio CIEE de
eSports!
A primeira edição do Torneio CIEE de eSports reuniu 480
times e a live que marcou a grande final do torneio, em dezembro,
foi acompanhada por mais de 1 mil espectadores no canal oficial
do CIEE no Youtube. A expectativa é que a próxima edição
seja realizada no segundo semestre de 2022. “Mergulhar na
cultura gamer durante o período do Torneio CIEE de eSports foi
fantástico, e o nosso objetivo como agente de integração também
é apontar as possibilidades de carreira dentro desse universo”,
afirma Alexandre Altenfelder, supervisor de Feiras do CIEE.
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Tecnologia em prol
dos jovens!
O ano de 2021 foi marcado pela
consolidação dos recursos tecnológicos
do CIEE. Após a celeridade imposta pela
pandemia causada pela Covid-19, o período
trouxe os resultados dos esforços investidos
antes mesmo do isolamento social.
O ambiente digital, já familiar aos
colaboradores da instituição, gradualmente
foi apresentado a todos os públicos da
organização, e atingirá sua plenitude
a partir de abril de 2022. O sistema
operacional Kairós - a grande aposta de
atendimento do CIEE, disponibilizará todos
serviços da plataforma para estudantes,
empresas e instituições de ensino.
Balanço Social 2021

O desenvolvimento do sistema
operacional, iniciado em 2017, conta com
arquitetura de software modularizada
em microsserviços e ambiente cloud.
Isso possibilita atendimento mais ágil e
intuitivo para aqueles que buscam uma
oportunidade no mundo do trabalho e
também para organizações que desejam
ofertar vagas de estágio e aprendizagem.
Para o atendimento a um clique se
tornar real, a plataforma, desenvolvida
em Java, opera no ambiente Cloud
da Oracle, e se integra a plataformas
complementares, como ERP Totvs, Google,
Service Now, Salesforce, Canvas e Avaya.
O resultado é o alcance de mais
jovens em todo território nacional,
e o preenchimento mais rápido das
vagas ofertadas no portal do CIEE.
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Maior dinamismo e
eficiência
Com características humanas, o persona
bot é simpático, atencioso, prestativo e
tem a função de estar sempre disponível
para responder qualquer tipo de dúvida
de quem busca atendimento. Ele recebe
as demandas e responde após ser
questionado, em um processo que envolve
programação e pesquisa. E ao receber
um questionamento cuja resposta é
desconhecida, o atendimento é transferido
para um colaborador do CIEE. Com base
no que for respondido, há um mecanismo
que atualiza sua base de dados e se houver
pergunta semelhante em uma ocasião
futura, ela será prontamente respondida.

Capacidade Inovação
e tecnologia marcam
hackathon!
Foram 742 participantes
distribuídos em 129 times inscritos no
desafio de desenvolver uma solução
para aumentar o engajamento dos
alunos nos processos seletivos.
Eles apresentaram suas soluções
conectadas com as inovações
tecnológicas para o problema
proposto. Na grande final, realizada
em dezembro, melhor para a equipe
Starship Code, que desbancou
as outras concorrentes e foi
aclamada pela banca de jurados.
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Nosso potencial é
humano!

pandemia do novo coronavírus. Nossos
resultados de educação corporativa
demonstram um total de 63.231 horas
de capacitação e 23.564 participações
em ações de desenvolvimento contando
treinamentos, cursos e workshops.

Recorremos aos nossos recursos
tecnológicos e digitais para nos manter
conectados aos nossos colaboradores em
todo país, dando ênfase ao desenvolvimento
de soft e hard e skills, tratando sempre
com olhar humanizado às questões
socioemocionais, dado o cenário da

Tivemos também a retomada da
Academia de Líderes, realizada de forma
online para 72 colaboradores nos níveis de
Supervisão e Liderança, reforçando dois de
nossos principais valores: o Aprimoramento
Contínuo e a Gestão Profissionalizada.

Funcionários
Total 2.100
RECURSOS
HUMANOS
EM NÚMEROS

Estagiários
Total 197
588

1.512

39%

72%

61%

Mulheres

40

6

2

9

75%

53%

25%

47%

49%
Homens
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Homens

Superintendentes
Total 8

8

51%

Mulheres

Mulheres

Homens

Gerentes
Total 17

Supervisores
Total 78
38

76

121

28%

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens
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UNICIEE:
três anos
promovendo
conhecimento
Com o expressivo aumento da
demanda por cursos à distância e
demais formas de desenvolvimento
para além das salas de aula
presenciais, entramos no segundo
ano de pandemia com a missão
de reformular a UNICIEE, que
completou seu terceiro aniversário.
Firmamos uma parceria com a
CrossKnowledge, como foco em uma
plataforma mais moderna, intuitiva,
amigável e repleta de novidades:
nova interface, novos conteúdos e
ainda mais autonomia para todos
os colaboradores colocarem em
prática seu autodesenvolvimento
e a cultura lifelong learning.
E vem muito mais por aí! De
gamificação à aprendizagem mobile,
a Uniciee trará muitas novidades!

78

Cursos internos
disponíveis

123

Cursos Fundação
Bradeco

26.428
Horas de cursos
realizadas

6.532
Conclusões

Metodologias participativas
Realizada a distância através de uma parceria com
a Unifesp, por meio de videoconferências, participaram
do curso sobre Metodologias Participativas profissionais
de diversas áreas do CIEE, como Desenvolvimento
Humano e Organizacional, Gerências de Projetos Sociais,
Assistência Social e Educacional e de Aprendizagem.
O conteúdo, pautado pela perspectiva multidisciplinar,
teve como foco a compreensão sobre os diferentes
contextos em que estão inseridos os jovens brasileiros.
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Voluntariado CIEE
O número de colaboradores do CIEE
cadastrados no portal Voluntariado Digital
foi de 1.003 em 2021. Entre as ações que
marcaram o ano dos voluntários estão
a troca de experiências com jovens,
com o propósito de contribuir para
o desenvolvimento de habilidades e
competências para o mundo do trabalho,
em parceria com a União Brasileiro
Israelita do Bem Estar Social e a Escola
Estadual Ministro Costa Manso.
Para conscientizar os funcionários
quanto aos malefícios do fumo, promovemos
no mês de maio a campanha Exercício
Solidário, realizado em parceria com
o Grupo de Apoio ao Adolescente e à
Criança com Câncer (GRAAC). Nesta ação,
os participantes realizaram a prática de

20 minutos de exercício e enviaram uma
foto com a hashtag #SaudeeVoluntariado.
Ao final, como resultado do engajamento
dos funcionários, foi realizada uma
doação de R$ 2 mil ao GRAAC.
Outro momento importante ao longo
do ano, foi a ação com a instituição
Aldeias Infantis SOS, que cuida de
crianças, adolescentes, jovens e famílias
que perderam o direito ao cuidado
parental ou que estão em risco de
perdê-lo. Promovemos um momento
de descontração, escuta e alegria entre
voluntários e crianças que moram em casas
de acolhimento. Os voluntários prepararam
atividades de recreação e apresentações
para as crianças e jovens. As atividades
envolviam conteúdos educacionais
de matérias escolares, como história,
geografia, matemática e português.

Sustentabilidade nas
Escolas
Os voluntários também participaram
diretamente na produção de um folheto
sobre resíduos que foi entregue à
Escola Estadual Ludovina Credidio
Peixoto, juntamente com lixeiras e
banner informativo produzido em
uma ação anterior. A instituição
de ensino poderá aproveitar ainda
caixotes de mudas de temperos e
chás montados pelos voluntários.
Balanço Social 2021
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Entre Gerações
Com o isolamento social, milhares de
idosos que vivem em lares e casas de apoio
estão sem receber visitas, com atendimentos
reduzidos e sem contato presencial com
seus familiares e queridos. Para amenizar
a situação, o CIEE e o Instituto Velho Amigo
criaram pontes para novos laços de amizades.
As ações proporcionaram a inclusão
social e digital, o desenvolvimento
emocional e cognitivo de pessoas idosas
a partir da troca de cartinhas escritas
e gravadas, com os voluntários.

Cantinho dos Sentidos

Amor pelos pets

Os voluntários participaram
presencialmente da montagem de vasos de
muda de chás e temperos para a associação
Maria Helen Drexel, em São Paulo (casa de
longa permanência de crianças e jovens).

Durante a pandemia não foi possível
realizar ações presenciais em abrigos de
animais. Com o apoio de instrutores e líderes
de aprendizagem, realizamos um projeto de
conscientização para a adoção responsável
nas redes sociais e folhetos de divulgação.
voluntários da Central de Operações de
São Paulo e Brasília foram os responsáveis
pelo conteúdo do material de divulgação.

O nosso agradecimento a todos os
voluntários! Tudo que você faz bem,
pode fazer o bem para alguém!

Por um CIEE ainda mais sustentável!
O ano de 2021 também marcou o início das atividades
de um grupo de trabalho com foco em ESG, sigla
em inglês que significa Environmental, Social and
Governance, e corresponde às práticas ambientais,
sociais e de governança de uma organização. Para
nortear futuras ações, e entender o cenário atual, foi
elaborado um Relatório de Sustentabilidade no padrão
internacional GRI. A partir dessas informações será
traçado um planejamento para atuar diretamente em
possíveis pontos de melhora e também aprimorar
procedimentos já desenvolvidos nos últimos anos.
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Informação é
essencial

de ensino a respeito do cenário em
torno da empregabilidade dos jovens,
assim como os obstáculos enfrentados
para a retomada das contratações.

O CIEE e seus especialistas ocuparam
espaço na imprensa e redes sociais
com a missão de informar jovens e
adolescentes a respeito das oportunidades
disponíveis no mundo do trabalho.

A instituição ainda utilizou
suas plataformas para debater o
aperfeiçoamento de políticas em torno da
criação e qualificação de vagas, e abriu
espaço para especialistas da área privada
e pública. Em tempos adversos, fez da
pluralidade de ideias a sua máxima e
estabeleceu o diálogo como único caminho.

Respaldada por dados, a instituição
utilizou a sua expertise para informar
estudantes, empresas e instituições

+ 11 MIL

matérias veiculadas

Imprensa

em mídia espontânea

+ 2 MILHÕES

de espaços ocupados em
portais, jornais e revistas

Números das
redes sociais
em
Balanço Social 2021

R$ 163 MILHÕES

1.189.874

seguidores

90.130

seguidores

+ 105 HORAS

de entrevistas e conteúdo
informativo em rádios e tvs

259.193

seguidores

1.798

seguidores

1.015.647

seguidores

64.300

seguidores
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Eventos:
Impulsionando a
retomada
O distanciamento e as restrições
causadas pela pandemia de Covid-19
trouxeram uma verdadeira revolução para a
área de Relações Públicas e Eventos do CIEE.
Toda a experiência acumulada neste período
fez com que os 196 eventos realizados pelo
CIEE conseguissem levar temas de interesse
a 788.680 pessoas, entre jovens, empresas,
instituições de ensino e outros setores da
sociedade. Além dos números, a área voltou
a realizar, com o auxílio do departamento
de Audiovisual, eventos presenciais e
híbridos em São Paulo. Seguindo rigorosos

protocolos de saúde e também as regras
sanitárias definidas pela Prefeitura de
São Paulo, o Teatro CIEE novamente abriu
as portas para o público, após um hiato
de 18 meses, no evento “Speaker Talent
Day – Conexões para Decolar em 2022”.

Prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro da
Educação Ruy Mesquita
Com o propósito de reconhecer quem contribui para o aprimoramento da Educação
brasileira, o CIEE, em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, homenageou os
vencedores das edições 2020 e 2021 do Prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro
da Educação Ruy Mesquita: Raul Cutait e Sonia Guimarães, respectivamente
Os laureados agora integram o rol de homenageados do Prêmio Professor Emérito –
Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita, composto também por Ruth Cardoso, primeira
agraciada, Miguel Reale, Esther de Figueiredo Ferraz, Luiz Décourt, José Pastore, Hélio
Guerra, Antônio Candido, Paulo Vanzolini, Paulo Nogueira, Crodowaldo Pavan, Ives Gandra,
Evanildo Bechara, Adib Jatene, José Cretella Júnior, Angelita Gama, Delfim Neto, William
Saad Hossne, José Goldemberg, Celso Lafer, Rubens Ricupero, Roberto Rodrigues, Fernando
Henrique Cardoso e Paulo Nathanael Pereira de Souza. A láurea existe desde o ano de 1997.
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Audiovisual: Conteúdos para
todos os formatos
Além de todo o suporte dado à área de Relações Públicas
e Eventos, o Audiovisual ajudou o CIEE a chegar ao jovem em
diversos formatos. Foram produzidos 1.025 vídeos, vinhetas
e podcasts com temas diversos. Toda essa produção foi
acompanhada por meio de várias plataformas, entre elas
o canal do CIEE no Youtube, que fechou 2021 com 64.569
inscritos. Durante este ano de retomada, a Expo CIEE
Virtual e o Festival CIEE da Diversidade tiveram destaque
e marcaram as transmissões do CIEE, assim como o vídeo
especial para o fim do ano “Não pare aqui”, com música
da Camilly Rocha, ganhadora do Prêmio Talento CIEE.

https://www.youtube.com/watch?v=3qQB4OmAw8A

Criatividade a
serviço do jovem
Para o CIEE, é importante que a
linguagem visual mantenha um padrão
que estimule a comunicação direta com
empresas, instituições de ensino e jovens.
Assim, nossa equipe de Criação trabalha
diariamente para que unidades de todo
o Brasil tenham à sua disposição peças
criativas e com as diretrizes institucionais
do CIEE. Somente em 2021, foram criadas
mais de 6,5 mil peças informativas, entre
banners, adesivos, email marketing,
newsletter, comunicados entre outros.
Balanço Social 2021
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CIEE Informa
Através de parcerias estabelecidas com
jornais de grande circulação regional - nas
cidades de Brasília/DF, Campo Grande/
MS, Cuiabá/MT, Dourados/MS, Jundiaí/
SP, Maceió/AL, Palmas/TO, Rio Branco/AC,
Piracicaba/SP e São José dos Campos/
SP - , seguimos com importantes espaços
para divulgação das nossas ações internas
e externas, promovendo o trabalho
desenvolvido pelo CIEE e o esforço pela
inserção dos jovens no mundo profissional.

Revistas CIEE
Distribuídas de maneira totalmente
online, a Revista Jovem CIEE e a Revista
CIEE Empresas seguem uma linha editorial
propondo debates atuais sobre economia,
sociedade e cotidiano, apresentando
recortes que valorizem o estágio e a
aprendizagem como ferramenta de inclusão.

Boletim CIEE
Fonte de informações para nosso público
interno, o Boletim CIEE tem circulação
mensal e é 100% digital. Com o propósito de
informar os colaboradores sobre nossas
ações por meio de linguagem própria,
ele é um instrumento de identificação
com o nosso propósito e um canal direto
sobre o cotidiano da instituição.
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Compliance: Levando
informação a todos
Desde 2017, quando foi criada, a área
de Compliance do CIEE atua de diversas
formas para ajudar os funcionários da
instituição a manter sua conduta em
conformidade com a legislação e o Código
de Ética e Conduta Profissional do CIEE.
Para isso, em 2021, foram realizados oito
encontros integrativos para que 252 novos
colaboradores começassem sua jornada
na instituição com todas as informações
sobre o tema. Além disso, as Rodas de
Bate Papo do compliance continuaram
a acontecer. Em quatro encontros, 242

O CIEE também aumentou seus
esforços para disseminar os aspectos
gerais da Lei Geral de Proteção de
Dados. 1.712 colaboradores participaram
de um treinamento interno sobre a
LGPD, garantindo o uso responsável
de informações sensíveis que
são usadas pela instituição.
Tendo em vista algumas legislações
locais específicas para contratação com
o Poder Público, cumpre dizer que o
programa de integridade do CIEE já
foi objeto de apreciação por parte do
Governo do DF e obteve nota satisfatória.

252

Integrativos com novos colaboradores

242

Rodas de Bate Papo

298

Canal de ética (apenas 20% dentro do escopo do CIEE)

1.712
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funcionários de 22 unidades do CIEE
puderam participar e tirar suas dúvidas.

Treinamento LGPD
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Somos CIEE: propósito permanente
Com o Ministério Público do Trabalho
como importante parceiro, o Somos CIEE
abriu as portas a mais uma parceria com
o intuito de democratizar o acesso ao
ensino superior. A seleção dos bolsistas foi
direcionada a pessoas com deficiência que
já estão cursando faculdade – cursos de
Administração ou Tecnologia da Informação.
Os aprovados passaram a receber uma
ajuda de custo do Somos CIEE para cobrir

despesas relacionadas à vida universitária,
como compra de livros, transporte,
alimentação, entre outros. E assim como
todos os bolsistas já integrados ao projeto,
também contam com canal aberto com uma
equipe de suporte psicossocial, integrada
por assistentes sociais e psicóloga. A partir
do trabalho desses profissionais também é
possível identificar demandas pessoais que
podem refletir no desempenho de cada um.

O que dizem os bolsistas:

“Tenho aproveitado a oportunidade dessa
bolsa! Comprei uns itens que estão me
ajudando nos estudos e até cursos online
pra me aprimorar o conhecimento.”
Disse João Valdevino, morador do
Grajaú, em São Paulo, e que está no
segundo semestre do curso Análise
e Desenvolvimento de Sistemas, na
Universidade Cruzeiro do Sul, campus
Santo Amaro.
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“Participar do Somos é ter uma
oportunidade de continuar os meus estudos
e chegar na minha formação em 2024.
Espero que outras pessoas possam ter
a mesma oportunidade que eu, e torço
muito para que esse projeto cresça e ajude
cada vez mais pessoas com deficiência a
chegarem à sua formação acadêmica.”
Disse Samyra Macedo, que
cursa Administração no campus
Itaquaquecetuba da Universidade
Anhembi Morumbi.
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CONSELHOS DO CIEE
Mandato: 01/01/2021 - 31/12/2023

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
José Augusto Minarelli
Vice-Presidentes
Antonio Garbelini Junior
Tácito Barbosa Coelho Monteiro Filho
Rogério Pinto Coelho Amato
Conselheiros
Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade
Patrícia Valente Stierli
Ricardo Mario Lamenza Alzogaray
CONSELHO FISCAL
Titulares
Alciomara Kukla
Mauro Túlio Garcia
Vital Jorge Lopes (Coordenador)
Suplentes
Élcio Anibal de Lucca
Ricardo Tadeu Martins
Tomaz Lopes Filho
CONSELHO CONSULTIVO
Adelmo da Silva Emerenciano
Alexandre Augusto de Carvalho Garrett
Eduardo Augusto Rocha Pocetti (Coordenador)
Gaudêncio Torquato
Gesner Oliveira
Jandaraci Ferreira de Araújo
Jorgete Leite Lemos
José Luiz Bichuetti
José Luiz Farina
José Maria Domingues dos Santos
José Tolovi Junior
Liz Coli Cabral Nogueira
Maria Virginia Soares Cavalieri
Mércio Felsky
Mônika Carneiro Meira Bergamaschi
Renata Aparecida Ferreira
Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho
Robert John van Dijk
Samantha Mazzero
Theunis Geraldo Baronto Marinho
Victoria Christina Bloch (Vicky Bloch)
Wander Soares
Wilson João Zampieri
FUNDADORES
Aloysio Gonçalves Martins
Clóvis Dutra
Leonel Ramos de Oliveira
Paulo Egydio Martins (in memoriam)
Victório D’Achille Palmieri (in memoriam)
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PRESIDENTES EMÉRITOS
Alex Periscinoto (in memoriam)
Antonio Jacinto Caleiro Palma
Herbert Victor Levy Filho (in memoriam)
João Baptista Figueiredo Júnior
Júlio César Ferreira de Mesquita
Luiz Gonzaga Bertelli
Paulo Nathanael Pereira de Souza
Ruy Martins Altenfelder Silva
MEMBROS HONORÁRIOS
Ana Maria Villela Igel
Angelita Habr-Gama
Antônio Delfim Netto
Antônio Hélio Guerra Vieira
Celso Lafer
Clarice Messer
Dorival Antônio Bianchi
Edevaldo Alves da Silva
Evanildo Cavalcante Bechara
Dom Fernando Antônio Figueiredo
Fernando Henrique Cardoso
Flávio Fava de Moraes
Geuma Campos do Nascimento
Hermann Heinemann Wever
Ives Gandra da Silva Martins
Ivette Senise Ferreira
Jarbas Miguel de Albuquerque Maranhão
João Geraldo Giraldes Zocchio
João Monteiro de Barros Filho
Joaquim Pedro Villaça de Souza Campos
José Feliciano de Carvalho
José Goldemberg
José Pastore
José Vicente
Justino Magno Araújo
Laudo Natel (in memoriam)
Leonardo Sica
Leonardo Placucci (in memoriam)
Luiz Augusto Garaldi de Almeida
Nelson Alves (in memoriam)
Marcos Prado Troyjo
Nelson Vieira Barreira
Norton Glabes Labes
Ozires Silva
Raul Cutait
Roberto Rodrigues
Rubens Ricupero
Sebastião Misiara
Shozo Motoyama (in memoriam)
Sonia Guimarães
Tallulah Kobayashi de Andrade Carvalho
Yvonne Capuano
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Nossas
iniciativas

Educação
integrativa

MAPA CIEE

Grande SP e Capital
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
SP Interior e BH
CIEE Autônomos

38 Unidades
05 Gerências Regionais
01 Supervisão de Agronegócio
01 Supervisão Central Nacional de Licitações
02 Supervisões de Atendimento à Administração Pública,
uma localizada em São Paulo e outra em Brasília.
Presente em 15 Estados mais DF

Atendimento em 2.984 municípios pelo Brasil.
*As unidades Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco e
Espírito Santo são autônomas.

** Em MG, o CIEE SP atua somente na aprendizagem.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

3003-2433

*O custo de uma ligação local em qualquer região
do país, mesmo que solicite o DDD

/oficial.CIEE

/oficial.CIEE

/oficial.CIEE

/oficialCIEE

@CIEE_oficial1

Canal do CIEE

Centro de Integração Empresa-Escola
Rua Tabapuã, 540 - Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP 04533-001
www.ciee.org.br

www.ciee.org.br

