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N
ão fosse sorrateiro, o mal que vitimou 
nossa guerreira não a venceria. Atônitos, 
nós fomos obrigados a aceitar a despedida 
e juntar pedaços para seguir em frente, 
recordando os tantos momentos de 

trabalho e de lazer que construíram a nossa 
convivência. Enquanto amiga, Jacyra distribuiu 
amizade, colheu afeto, compartilhou alegrias e tristezas, 
protagonizou cenas hilariantes por conta do seu jeito 
sem jeito de lidar com o corriqueiro no convívio social. 
Enquanto profissional, Jacyra Octaviano marcou 
presença nos mais importantes órgãos de imprensa do 
nosso País. Nasceu para ser editora – visão ampla, 
arguta, voz suave, porém com a firmeza que servia 
como ponto final quando defendia suas certezas. 
Jacyra fez parte da família CIEE durante mais de 25 
anos, trabalhando incessantemente ao nosso lado para 
levar aos jovens conteúdos que transformariam suas 
vidas. Ela construiu, com seus textos e seu talento, 
muitas pontes para que jovens tivessem suas primeiras 
experiências profissionais.  
A todos que acompanham a Revista Jovem CIEE  a 
Jacyra deixará saudades. O nosso respeito e gratidão. 
Descanse em paz! 

Comitê de Comunicação do CIEE e 
Equipe de Redação da  Revista Jovem CIEE 
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Críticas, sugestões e elogios: fernanda_precaro@ciee.org.br

 CARTA AO LEITOR

» PÁGINA 3
Má Legislação  | MP 1.116 reduz vagas de 
aprendizagem e precariza empregos 

» PÁGINA 4 
Fala, Galera! | Na Semana CIEE do Jovem 
Trabalhador, Aprendizes CIEE 
protagonizaram eventos em todo o País 
• Programa Aprendiz CIEE no agronegócio 

» PÁGINA 5  |  Anúncio  |  Inclui CIEE 

» PÁGINA  6, 7, 8 e 9
Manifestação |  Jovens Aprendizes 
belenenses se mobilizam contra a MP 1116 

» PÁGINA 10  |  Anúncio |  Novo CIEE Saber Virtual  

» PÁGINA 11
Debate  | Reflexões sobre o Estatuto  
da Aprendizagem 

» PÁGINA 12 e 13
Honra ao Mérito  | Na escolha para o Prêmio 
CIEE Melhores Estágios, jovens contribuem 
para a excelência do programa 

» PÁGINAS 14, 15 e 16

• Vagas ONE de estágio e aprendiz  

» PÁGINA 17
Oportunidade  | Etec’s de SP abrem 42 mil 
vagas para cursos técnicos gratuitos 

» PÁGINA 17  |  Anúncio |   Acesse o Portal  
do CIEE 

» PÁGINA 18  |  Anúncio |  Mande um oi no 
Whatsapp do CIEE 

» PÁGINA 19
Giro |  Libras, uma das pontes para a inclusão 
• Encontro no CIEE comemora Dia Mundial 
da Educação 

» PÁGINA 20  |  Anúncio |  Mídias Sociais CIEE

Índice

Jacyra Octaviano 
30.09.1941 – 01.05.2022



3JOVEM CIEE Nº 70 / 20 DE MAIO DE 2022

Lei da Aprendizagem 
protege os jovens  
há 20 anos

Induzindo à falsa ideia de que criará novas 
oportunidades, a MP dificulta a fiscalização e 
diminui o número de oportunidades para jovens em 
situação de vulnerabilidade

Foi publicada no Diário Oficial do dia 
04/05/2022 a Medida Provisória 
(MP) nº 1.116 que institui o Programa 

Emprega + Mulheres e Jovens. Assinada 
pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, a 
MP foi encaminhada para uma comissão 
mista no Senado Federal e Câmara dos De-
putados, contribuindo assim para a rápida 
votação e tramitação nas duas casas.  

Entretanto, o Centro de Integração 
Empresa-Escola - CIEE chama atenção para 
a falsa ideia de que a MP criará mais opor-
tunidades, especialmente para os jovens 
em situação de vulnerabilidade. De acordo 
com o CIEE, o texto precariza o programa 
de aprendizagem, resulta em uma redu-
ção de cota, dificulta a fiscalização e traz 
um prazo excessivo de quatro anos para 
empresas que já não cumpriam suas cotas 
o fazerem. Um retrocesso aos avanços 

trazidos pela Lei da Aprendizagem.  
Ainda, o CIEE destaca os artigos expres-

sos nos capítulo VII e VIII (artigos 30, 31 e 
35) da MP, que descaracterizam o objetivo 
do programa e estabelecem a suspensão 
de multa para empresas que não estão 
cumprindo a cota obrigatória; prevê con-
dição especial para setores com baixa con-
tratação de aprendizes; permite a contabi-
lização do aprendiz (para efeito de cum-
primento de cota) mesmo após a sua efeti-
vação na empresa; e concede contabilização 
em dobro no caso de o jovem ou adoles-
cente aprendiz ser vulnerável, dentre outros.  

De acordo com Mônica Castro, supe-
rintendente Nacional de Operações e Aten-
dimento do CIEE, a medida provisória altera 
leis já consolidadas. “Os jovens são os que 
mais sofrem com a falta de oportunidades 
no País. A Lei da Aprendizagem já capa-

citou e incluiu milhares deles no mundo 
do trabalho e merece ser fortalecida para 
atender ao maior número possível de 
pessoas”, afirma.  

Segundo pesquisa (https://bit.ly/3whsXhe) 
do CIEE encomendada à Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (Fipe), em 2017 
era de 2% a média nacional do cumpri-
mento da cota da aprendizagem. Os estados 
não ultrapassaram a média de 2,9%, quando 
a cota mínima obrigatória é de 5%. Para 
Marcelo Gallo, superintendente de Admi-
nistração, Finanças e Tecnologia do CIEE, 
“o baixo valor da multa já era um dos 
entraves para o cumprimento integral 
da aprendizagem e será intensificado 
com as alterações propostas pela nova 
Medida Provisória”. O CIEE, inclusive, já 
recebeu solicitações de empresas para sus-
pensão de vagas. 

P MÁ LEGISLAÇÃO

MP 1.116 REDUZ VAGAS 
DE APRENDIZAGEM E 
PRECARIZA EMPREGOS

Criada em 2000, a Lei da Aprendizagem 
(nº 10.097/2000) é a única política públi-
ca que combate a evasão escolar e o tra-
balho infantil, e exige que os estudantes 
sejam regularmente matriculados em ins-
tituições de ensino ou já tenham concluí-
do os estudos. Essa Lei assegura ao 
aprendiz “formação técnico-profissional 
metódica compatível com o seu desen-

volvimento físico, moral e psicológico”. 
Dentro desse preceito, a Lei prevê que tal 
formação deve acontecer por meio de ati-
vidades teóricas e práticas – no primeiro 
caso, através de entidades de capacita-
ção sem fins lucrativos, como o Centro de 
Integração Empresa-Escola (CIEE) e a 
prática, nos ambientes das empresas par-
ceiras de tais instituições. ●
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Expressar anseios, defender posi-
ções, colher informações úteis 
para a vida profissional e pessoal, 

participar em atividades culturais foram 
atividades proporcionadas aos partici-
pantes no Programa Aprendiz Legal, 
por iniciativa do Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE), em eventos físi-
cos e à distância. 

A programação ocorreu para esten-
der a comemoração ao Dia Internacio-
nal do Jovem Trabalhador, que tem 24 

de abril por data oficial. O objetivo da 
data é conscientizar sobre a importân-
cia da oferta de trabalho seguro, quali-
ficado e agregador – tripé que move as 
ações do CIEE em prol da juventude 
brasileira. Para saber tudo o que rolou 
de Norte a Sul do Brasil e conferir o pro-
tagonismo dos jovens durante a Sema-
na CIEE do Jovem Trabalhador assista 
ao vídeo no Canal do CIEE no Youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=k
x6FA3o5XLU). ●

NA SEMANA CIEE DO 
JOVEM TRABALHADOR, 
APRENDIZES CIEE 
PROTAGONIZARAM 
EVENTOS EM  
TODO O PAÍS

PFALA, GALERA!

Em seus canais voltados à preparação 
dos jovens para o mundo do traba-
lho, o Centro de Integração Empresa 

Escola (CIEE) disponibiliza centenas de cur-
sos on-line gratuitos para além de 3 milhões 
de jovens cadastrados. À medida que os jo-
vens completam os cursos de interesse, 
seus perfis são atualizados e, frente à de-
manda das empresas parceiras, sistema ele-
trônico seleciona os candidatos em acordo 
com as premissas da vaga. Os jovens têm 
por escolha inúmeras trilhas de aprendi-
zado, dentre elas, as que compõem o Pro-
grama Aprendiz CIEE no Agronegócio. 

Uma vez contratado o Aprendiz no 
Agronegócio, o CIEE concede à empresa 
parceira e aos gestores toda a estrutura pa-
ra a implantação do programa, nas diferen-

tes regiões do país, de forma presencial ou 
à distância, com apoio de alta tecnologia. 

Há quase seis décadas, o CIEE vem 
trabalhando para a inserção de aprendi-
zes e estagiários no mundo do trabalho.  
Estende a sua atuação para onde há jo-
vens que precisam de capacitação e em-
presas que precisam de colaboradores 
capacitados. Em outras palavras, o CIEE 
está no Brasil inteiro. ●

PROGRAMA APRENDIZ CIEE  
NO AGRONEGÓCIO

CURSOS OFERTADOS 
» Arco de Ocupações Agrícolas 
» Mecanização Agrícola 
» Indústria da Carne 
»Assistente Administrativo Rural 

David Alves, um dos jovens 
aprendizes protagonistas do evento.

JOVEM CIEE Nº 70 / 20 DE MAIO DE 2022
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“Queremos 
continuar  
protagonistas de 
nossa história!”

Você conhece o termo “jabuti” 
no jargão político? Trata-se de 
uma espécie de “contra-

bando” utilizado em Medida Provisó-
ria (MP) ou proposta parlamentar 
para “esconder” no texto um tema 
sem relação com o foco específico do 
documento. Foi o que aconteceu no 
texto da MP 1116, que propõe o Pro-
grama Emprega + Mulheres e Jovens 
que, na verdade, tem seus méritos, 
mas foram anuviados pelo “jabuti” 
nela colocado para avançar na seara 
da Lei de Aprendizagem (nº 
10.097/2000), ameaçando levar por 
terra conquistas que há duas décadas 
beneficiam jovens para o ingresso no 
mundo do trabalho. 

Jovens Aprendizes CIEE bele-
nenses não se deixaram enganar pelo 

“jabuti”, conforme conta a Instrutora 
de Aprendizagem no Polo Nazaré-Be-
lém/PA, Silvaneide Pinheiro. “Após ou-
vir breve explanação sobre o que tra-
tava o item introduzido na MP 1116, 
jovens dos cursos Administrativo e de 
Comércio e Varejo das turmas do Polo 
Nazaré -Belém, em capacitação regu-
lar via Google Meet, manifestaram a 
vontade de esclarecer para a socieda-
de na qual estão inseridos a impor-
tância de se posicionarem contrários 
a essa MP. Eles criaram cartazes e 
utilizaram suas falas para relatar o 
quão significativo é o impacto posi-
tivo em fazerem parte do Programa 
Jovem Aprendiz, agora seriamente 
ameaçado pela MP 1116. A seguir, al-
gumas reproduções de mensagens 
criadas pelos jovens belenenses.

A participação em um Programa 
Jovem Aprendiz desde cedo 
ajuda a fazer com que a pessoa 
se torne um profissional 
responsável. É essencial, no 
contexto trabalhista, saber dar 
conta de suas demandas. E fazê-
lo no tempo requerido. 
» Rodrigo Amaral, 22 anos

A Lei do Jovem Aprendiz é uma 
resposta positiva para os jovens, 
pois concilia a prática dentro das 
organizações, com a formação 
teórica e profissional. É uma 
solução completa e rica em 
experiências, assim, contribui no 
combate da violência, mantém o 
jovem na formação escolar. 
» Renan Gaia, 17 anos

Porque é uma oportunidade de 
formar profissionais qualificados, 
afinados com a cultura e os 
princípios da organização, e 
aproveitá-los para seus  
quadros, é uma oportunidade  
de promover mudanças 
estruturais na sociedade, inserir 
os jovens pelo trabalho,  
contribuir para o 
desenvolvimento pessoal e 
profissional dos aprendizes, 
apresentando uma possibilidade 
de exercer a sua cidadania plena. 
» Reginaldo Gonçalves, 18 anos

 MANIFESTAÇÃO

JOVENS 
APRENDIZES 
BELENENSES SE 
MOBILIZAM 
CONTRA A MP 1116
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O programa Jovem aprendiz é 
muito essencial na vida dos 
jovens, no decorrer da vida. 
Tanto para o mercado de 
trabalho, quanto para a  
sua vida cotidiana, pois não 
aprendemos apenas como nos 
comportar diante de uma 
entrevista, quais tipos de roupas 
A, B ou C iremos usar. Mas 
também nos ensina a ser um 
bom cidadão, a ter ética, 
empatia, ser uma boa referência 
e aprender a buscar inovações, 
descobrir um mundo novo. Fazer 
aquilo que ninguém fez. O 
programa Jovem aprendiz nos 
faz enxergar o mundo com uma 
outra visão. 
» Nathália de Andrade, 19 anos.

O programa jovem aprendiz 
serve para jovens e 
adolescentes a ganhar 
experiência no mercado de 
trabalho de uma forma 
legalizada, no qual os aprendizes 
saibam seus diretos e deveres, 
pois o principal foco do 
programa para com o aprendiz 
será sempre o estudos, assim 
proporcionando a todos 
oportunidades de formarem 
excelentes profissionais e 
trabalhadores 
» Rebeca Reis, 16 anos

O programa de aprendizagem 
fez uma grande mudança em 
minha vida, não só na parte 
pessoal, mas também na 
profissional, fez com que eu 
passasse a ter responsabilidade 
e amadurecimento e fora as 
outros benefícios que o 
programa nos proporciona, e é 
sempre bom está no envolvido 
no âmbito trabalhista, ficar 
atualizado com tudo. 
» Renan Moreira,  21 anos

Eu nunca me senti confiante, 
sempre me achei insegura, e 
muito tímida e agora 
trabalhando como jovem 
aprendiz posso afirmar que a 
inclusão no meio profissional me 
proporcionou crescimento, 
aprendizado, autonomia, e 
principalmente, 
responsabilidades tanto 
profissionais quanto pessoal. 
» Natália Duarte, 18 anos

Me chamo Aurélio Neto, 
 tenho 18 anos, e atualmente 
trabalho como jovem aprendiz, 
estou a 6 meses no programa, e 
durante esse pequeno período o 
programa jovem aprendiz  
mudou minha vida em vários 
aspectos, não só financeiros 
como também intelectuais,  

me tornei uma pessoa mais 
responsável e comunicativa. 
» Aurélio Neto,  18 anos

Através do programa o jovem é 
beneficiado, não só ele mais as 
empresas e a sociedade,  
pois o jovem é remunerado, e 
assim ele pode ajudar não só 
financeiramente na renda 
familiar, proporcionar 
aprendizagem aos indivíduos, 
além de inseri-los no mercado 
de trabalho, abrindo caminhos 
para que os jovens obtenham o 
seu primeiro emprego. 
» Moisés Dos Santos, 17 anos

É por meio do Programa de 
Aprendizagem, também 
conhecido como jovem aprendiz, 
que vários jovens entre 14 a 24 
anos são inseridos no mercado de 
trabalho. O Programa Jovem 
Aprendiz é de grande importância 
para os jovens e adolescentes, 
pois facilita a inserção no mercado 
de trabalho ao mesmo tempo que 
os prepara, com uma qualificação 
ampla, permitindo que atuem em 
vários segmentos da organização. 
Estarão preparados em questão 
de conhecimentos e habilidades 
que são aperfeiçoadas em sala de 
aula e na prática. 
» Matheus Yverson, 21 anos
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Jovens Aprendizes que vivem em Belém do 
Pará, porta de entrada para a região 

brasileira do baixo Amazonas, já não dedicam 
igual tempo para dar seus rolês, por exemplo, 
no Museu Goeldi ou no Mangal das Garças, 
dois dos mais belos parques zoobotânicos do 
Brasil. Parte do tempo livre eles usam para 
criar e divulgar cartazes destinados a 
sensibilizar a sociedade contra o maléfico 
item da MP 1116, que os afeta diretamente. 

 MANIFESTAÇÃO

NÃO CALAR  
É PRECISO



JOVEM CIEE Nº 70 / 20 DE MAIO DE 2022 9

Textos dos cartazes publicados conforme originais divulgados pelos jovens.
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0 reconhecimento da importância e da 
assertiva da Lei da Aprendizagem é 
praticamente unânime, com um 

adendo – a necessidade de revisão, moder-
nização e atualização, proposta já desenhada 
na forma de Projeto de Lei (PL 6461/2019) 
sob o título Estatuto do Jovem Aprendiz, 
que tem por relator o deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD/SP). Ele esteve presente 
no seminário Reflexões sobre o Estatuto 
da Aprendizagem, organizado pela Fede-
ração Brasileira de Associações Socioeduca-

cionais de Adolescentes (Febraeda), com 
apoio institucional do CIEE. 

Realizado (maio, 9, 2022) no Espaço So-
ciocultural – Teatro CIEE, o seminário contou 
com as presenças de centenas de jovens e 
representantes de instituições interessadas 
no tema. Foi transmitido para todo o Brasil, 
através das redes sociais do CIEE. Ao lado de 
Bertaiolli, foram debatedores Marcelo Gallo, 
superintendente de Administração, Finanças 
e Tecnologia do CIEE; Antonio Pasin, supe-
rintendente da Febraeda; Guilherme Afif Do-

mingos, assessor Especial do Ministério da 
Economia; Jair Francisco, gerente Jurídico e 
de Desenvolvimento Social na Org Ensino 
Social Profissionalizante (Espro) e conselheiro 
suplente no Conselho Estadual de Assistência 
Social (Conseas). 

É de seu total interesse conhecer os 
pontos debatidos durante o seminário, pois 
eles dizem respeito direto ao presente e ao 
futuro do Programa Jovem Aprendiz. 
Acesse a íntegra em (https://www.you-
tube.com/watch?v=Y5MkdNqIQdw).

Tsumani escondido em mar calmo
A abertura do seminário Reflexões so-
bre o Estatuto da Aprendizagem esteve 
a cargo do presidente do Conselho de 
Administração do CIEE, professor José 
Augusto Minarelli. Ao encerrar sua fala, 
ele deixou um alerta. “O assunto apren-
dizagem (para jovens) é nobre, mas nem 
tudo conta com vento a favor. Enquanto 
algumas pessoas constroem, outras 

tentam destruir. Infelizmente, nesse 
momento é impossível ignorar os efei-
tos que podem advir da Medida Provi-
sória 1116, que abre com abordagem 
importante relacionada ao suporte para 
as mulheres que trabalham, mas insere 
no conjunto assunto que merece trata-
mento próprio e não como mero com-
plemento de uma medida”. ●

P DEBATE

REFLEXÕES SOBRE O  
ESTATUTO DA APRENDIZAGEM

Jair Francisco (esq.), Antonio Pasin, Guilherme Afif Domingos, Marco Bertaiolli e Marcelo Gallo, debatedores no seminário.

Relator da MP 
Estatuto da  
Aprendizagem,  
deputado federal  
Marco Bertaiolli.

Presencial, o seminário foi  transmitido para todo o Brasil  
pelas redes sociais do CIEE. 
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Iniciativa do CIEE em parceria com a 
Associação Brasileira de Recursos 
Humanos – Seccional São Paulo (ABRH-

SP) e o instituto Inteligência em Pesquisa 
e Consultoria (Ipec), o Prêmio CIEE 
Melhores Estágios, anual, tem por 
objetivo distinguir e reconhecer as 
organizações que conferem 
oportunidades de crescimento 
profissional a jovens estudantes, por meio 
de programas de estágio. O Ipec é 

responsável pelo processo que leva à 
premiação, conduzido na forma de 
pesquisa que vai além de apontar os 
vencedores. Concluída a premiação, o 
Ipec encaminha às empresas as 
observações colhidas junto aos 
estagiários, com pontos importantes para 
elas aperfeiçoarem ainda mais os seus 
sistemas e métodos relacionados ao 
programa, em acordo com as 
contribuições dos estagiários. 

A avaliação que aponta os vencedores é 
feita diretamente pelos estagiários, sem 
qualquer interferência das organizações nas 
quais participam. No dia 28 (abril), as 
empresas, organizações e instituições de 
ensino vencedoras na 13ª Edição do 
Prêmio CIEE Melhores Programas de 
Estágio 2022 receberam seus troféus 
durante evento presencial no Espaço 
Sociocultural – Teatro CIEEE e on-line pelas 
redes sociais da organização.

P HONRA AO MÉRITO

Sob o tema “2021, um ano de desafios e superação”, 6,6 mil estagiários atuantes em  
275 organizações avaliaram as empresas nas quais estão alocados, sediadas em várias 
cidades do País, para eleger as melhores nos procedimentos de programas de estágio. 
Escaneie o QR Code ou acesse (https://www.youtube.com/watch?v=6G3oWIYjXks) para 
conhecer os vencedores e saber tudo o que rolou durante a entrega do Prêmio CIEE 
Melhores Programas de Estágio 2022, apresentado pelo jornalista Carlos Nascimento.

NA ESCOLHA PARA O PRÊMIO  
CIEE MELHORES ESTÁGIOS,  
JOVENS CONTRIBUEM PARA  
A EXCELÊNCIA DO PROGRAMA

Carlos Nascimento apresentou o evento
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VENCEDORES 
Critério Qualitativo
ORGANIZAÇÃO PÚBLICA  

» CATEGORIA: ESTADUAIS E MUNICIPAIS
10 a 50 estagiários
1º Fundação Estadual de Atendimento 

Socioeducativo – FAESE 
2º Município de Mirante do Paranapanema 
3º Ministério Público do Estado do Acre 

51 a 300 estagiários
1º Município de Itararé 
2º Agência de Defesa Sanitária 

Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia 
3º Prodam 

301 ou mais
1º Prefeitura do Município de Jundiaí-SP 
2º Município de Santana de Parnaíba 
3º Prefeitura Municipal de Botucatu 

» CATEGORIA: FEDERAIS E DO 
JUDICIÁRIO

10 a 50 estagiários
1º Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária 
2º Tribunal Superior Eleitoral 
3º Companhia Docas do Ceará 

51 a 300 estagiários
1º Tribunal Regional do Trabalho da Oitava 

Região 
2º Agência Nacional Petróleo Gás Natural e 

Biocombustíveis 
3º Tribunal Regional Eleitoral do Pará 

301 ou mais
1º Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios 
2º Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
3º Defensoria Pública da União 

ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

» CATEGORIA: TERCEIRO SETOR
10 a 50 estagiários
1º Associação dos Médicos de Hospitais 
Privados do Distrito Federal 
2º Sescoop/AC 
3º Colégio Jesus Maria José 

51 ou mais
1º Caixa de Assistência dos Funcionários  

do Banco do Brasil

ORGANIZAÇÃO PRIVADA E  
DE ECONOMIA MISTA

» CATEGORIA: COMÉRCIO
10 a 50 estagiários
1º Rede Compras Supermercados 
2º Sonda Supermercados 
3º Volvo Cars Brasil 

51 a 300 estagiários
1º Lojas Americanas 

» CATEGORIA: INDÚSTRIA
10 a 50 estagiários
1º Chiptronic Eletrônica do Brasil LTDA. 
2º SR Embalagens 
3º Essilor da Amazônia Indústria  

e Comércio LTDA. 

51 ou mais
1º Jacobs Douwe Egberts BR  

Comércio de Cafés LTDA. 
2º 3M 
3º Braskem 

» CATEGORIA: OUTROS SERVIÇOS
10 a 50 estagiários
1º Companhia de Gás do Amazonas – Cigás 
2º Gupy Tecnologia em Recrutamento   
3º Brasil Terminal Portuário 

51 ou mais
1º Sebrae SP 
2º Escola Santa Marina LTDA. 
3º Eletrobras 

» CATEGORIA: SERVIÇOS  
FINANCEIROS E SECURITÁRIOS

10 a 50 estagiários
1º Sicoob Paulista 
2º Sicoob Credicitrus 
3º Scotiabank Brasil S.A Banco Multiplo  

51 a 300
1º Sul América Companhia  

de Seguro Saúde 
2º Citi 

301 ou mais
1º Banco Bradesco 
2º BNDES 
3º Itaú Unibanco S/A

Critério Quantitativo
ORGANIZAÇÃO PÚBLICA

» CATEGORIA: ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS

Prefeitura do Município de São Paulo 

» CATEGORIA: FEDERAIS E DO 
JUDICIÁRIO

Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS 

ORGANIZAÇÃO PRIVADA  
E DE ECONOMIA MISTA

» CATEGORIA: COMÉRCIO
Lojas Americanas 

» CATEGORIA: INDÚSTRIA
Braskem 

» CATEGORIA: OUTROS SERVIÇOS
Grupo Educacional Aqui Você Pode 
UNIP/UNIPLAN 

» CATEGORIA: SERVIÇOS 
FINANCEIROS E SECURITÁRIOS

Itaú Unibanco S/A 

ORGANIZAÇÃO DO  
TERCEIRO SETOR

» CATEGORIA: TERCEIRO SETOR
Caixa de Assistência dos Funcionários 
do Banco do Brasil

Edith Schmidt 
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ESTÁGIO
» Cursos: Publicidade & Propaganda ou 

Marketing, 3º ou 4º semestre. Área: 
Marketing Digital, Estágio. Horário: 9h 
às 16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
1.650,90. Benefícios: vale-transporte; 
vale-refeição; plano de saúde. Requisi-
tos: conhecimentos em pacote Office, 
especialmente Excel e Power Point, ní-
vel intermediário; inglês, nível avan-
çado. Ter fácil acesso à região do bairro 
Vila Olímpia.  Diferenciais: conheci-
mentos em Adobe - Illustrator; In De-
sign; Photoshop, CRM, RD Station; confi-
guração de fluxo/jornada e automação 
do cliente. Local: São Paulo/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE. (https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/totalenergies-es-
tagio-em-marketing-digital-v1) 

» Cursos: Superior em Administração ou 
Engenharia de Produção, conclusão 
prevista entre jun. 2024 a dez. 2025, cur-
sando período noturno. Área: Quali-
dade, Estágio. Horário: 10h às 17h, seg. 
a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.600. Benefí-
cios: auxílio-transporte; vale-refeição; 

assistência médica e odontológica. Re-
quisitos: inglês intermediário; pacote 
Office intermediário; fácil acesso à re-
gião de Osasco. Local: Osasco/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE (https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/estagio-em-qualid
ade-danfoss-do-brasil-osasco-sp) 

» Cursos: Superior em Economia ou Ad-
ministração, conclusão prevista entre 
dez. 2023 a dez. 24. Área: Equity Re-
search, Estágio. Horário: 30 horas sema-
nais/duas folgas semanais. Bolsa-auxí-
lio: a combinar. Benefícios: a combinar. 
Requisitos: inglês avançado; Excel avan-
çado; disponibilidade para estagiar no 
bairro Itaim Bibi. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/credit-suisse-in-
ternship-equity-research-v2) 

» Cursos: Superior em Engenharia Elétrica, 
Mecatrônica ou Controle & Automação, 
conclusão prevista entre dez. 2023 a dez. 
2024. Área: Manutenção Elétrica, Está-
gio. Horário: 8h às 14h, seg. a sex. Bolsa-
auxílio: R$ 1.897. Benefícios: vale-trans-

porte; restaurante na empresa; assistên-
cia médica e odontológica; seguro de 
vida. Requisitos: conhecimentos no pa-
cote Office, principalmente Excel; inglês 
avançado ou intermediário; desejável co-
nhecimento em Ferramentas de Melhoria 
Contínua; residir em Caieiras/SP; Franco 
da Rocha/SP; Francisco Morato/SP; Jun-
diaí/SP; Osasco/SP; Perus/SP; ou no bairro 
Pirituba, São Paulo/SP. Local: Caieiras/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-va-
gas.taqe.com.br/ciee/ahlstrom-munksjo-
estagio-em-manutencao-eletrica-caiei-
ras-v1) 

» Cursos: Superior em Administração ou 
Pedagogia, cursando 2º ano; ou Psicolo-
gia, cursando 3º ano. Área: T&D, Está-
gio. Horário: 9h às 16h, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.600 a R$ 1.800. Be-
nefícios: auxílio-transporte; vale-refei-
ção; assistência médica e odontológica, 
seguro de vida; trabalho remoto. Re-
quisitos: pacote Office intermediário 
(Excel e PPT); desejável proficiência no 
idioma inglês (básico/intermediário); 
desejável conhecimento básico em me-

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.

6.390* 
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 20/05/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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todologias de aprendizagem e educa-
ção corporativa; fácil acesso à região do 
bairro Vila Olímpia. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE. (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/axa-seguros-es-
tagio-em-t-d-v1) 

» Curso: Superior em Administração, con-
clusão prevista entre jun. 2024 a dez. 
2024. Área: Compliance, Estágio. Horá-
rio: 9h às 16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: 
R$ 2.716. Benefícios: vale-transporte; 
vale-refeição; seguro saúde. Requisitos: 
inglês avançado; fácil acesso ao bairro 
Paulista. Local: São Paulo/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/banco-sumi-
tomo-estagio-em-compliance-v3) 

» Cursos: Superior em Administração, 
Gestão Comercial ou Gestão de Negó-
cios, conclusão prevista a partir de jul. 
2023. Área: Administração; Vendas, Es-
tágio. Horário: 30 horas semanais/duas 
folgas semanais. Bolsa-auxílio: R$ 
1.212. Benefícios: vale-transporte; res-
taurante na empresa; seguro de vida; 
desconto de 30% nos produtos da loja 
da empresa; Zenklub (terapia online); 
possibilidade de efetivação. Requisitos: 
conhecimentos em Excel – Google/pla-
nilhas; conhecimentos em pacote Of-
fice. Local: Ribeirão Preto/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/santa-helena-
estagio-superior-v1) 

» Cursos: Superior em Engenharia Elétrica 
ou Engenharia Mecânica, cursando a 
partir do 6º semestre. Área: Engenharia 
Elétrica ou Engenharia Mecânica, Está-
gio. Horário: 30 horas semanais/duas 
folgas semanais. Bolsa-auxílio: R$ 1.270. 
Benefícios: vale-refeição (R$ 420/mês); 
auxílio internet/celular (R$ 200/mês); se-

guro de vida; formato híbrido. Requisi-
tos: pacote Office intermediário; conhe-
cimentos em inglês, em Excel e em Auto-
Cad. Local: São Paulo/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/tbg-estagio-em-
engenharia-eletrica-mecanica-v2) 

» Curso: Superior em TI, conclusão pre-
vista (mínima) para jun. 2024. Área: TI, 
estágio. Horário: 8h às 15h, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.500. Benefícios: 
vale-transporte; vale-refeição; assistên-
cia médica e odontológica; possibili-
dade de efetivação. Requisitos: inglês 
intermediário; fácil acesso ao bairro 
Berrini. Local: São Paulo/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/zeiss-brasil-es-
tagio-em-ti-v1) 

» Cursos: Superior em Engenharia Elétrica, 
Eletrônica ou Controle & Automação, 
cursando período noturno, conclusão 
prevista entre jun. a dez. 2024. Área: En-
genharia de Software, Estágio. Horário: 
não informado. Bolsa-auxílio: R$ 2.354 a 
2.686. Benefícios: vale-transporte; refei-
ção na empresa; seguro de vida em 
grupo. Requisitos: conhecimento em 
pacote Office avançado/intermediário; 
inglês intermediário; residir em Vi-
nhedo, Valinhos, Louveira, Jundiaí ou 
Campinas. Local: Vinhedo/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/optima-estagio-
engenharia-de-software-v2) 

» Cursos: Superior em Jornalismo ou Rela-
ções Públicas, cursando 5º ou 6º semes-
tre. Área: Comunicação, Estágio para 
pessoas negras (pretos e pardos) e co-
munidades LGBTQIA+. Horário: 9h às 
16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1400. 
Benefícios: auxílio-transporte; tíquete-

refeição; Gympass. Requisitos: não há, 
além dos já mencionados ao início deste 
bloco. Contato: Aplicativo CIEE 
(https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/llyc-
vaga-de-estagio-afirmativa-negros-e-
lgbtqia-v1) 

» Cursos: Superior em Eletrônica, Ciência 
da Computação, Engenharia da Compu-
tação, Redes de Computadores, Automa-
ção & Controle ou similares, cursando do 
5º ao 8º semestre. Área: Projetos, Está-
gio. Horário: 8h às 16h, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 1.000. Benefícios: 
vale-transporte; vale-refeição; estacio-
namento; seguro de vida; possiblidade 
de efetivação. Requisitos: desejável co-
nhecimento em projetos de engenha-
ria, tais como Redes de Computadores, 
Telefonia, CFTV etc., bem como em de-
senvolvimento de software. Diferen-
ciais: conhecimentos avançados em 
rede de Cabeamento Estruturado e 
CFTV, AutoCad e Excel nível intermediá-
rio. Local: São José dos Campo/SP. Con-
tato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/erione-estagio-e
m-projetos-v1) 

» Cursos: Superior em Farmácia, Biologia 
ou Biomedicina, conclusão prevista en-
tre jun. 2023 a jul. 2024. Área: Quali-
dade e Laboratório, Estágio. Horário: 
9h às 16h, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
1.330. Benefícios: vale-transporte; vale-
refeição (R$ 30/dia); estacionamento; 
seguro de vida; possibilidade de efetiva-
ção. Requisitos: inglês básico; conheci-
mentos básicos em microbiologia e bio-
logia molecular; conhecimento básico 
em Excel e Word. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/charles-river-es-
tagio-na-area-de-qualidade-e-laborato-
rio-v1) 

1515

2.789*  
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 20/05/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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» Cursos: Superior em Ciência da Com-
putação, Design, Publicidade & Propa-
ganda, Economia ou Engenharia de 
Produção, conclusão prevista entre 
dez. 2022 a dez. 2024. Área: Design de 
Produto, Estágio. Horário: 8h às 15 
horas, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 
2.600. Benefícios: vale-transporte; 
possibilidade de efetivação. Requisi-
tos: interesse em atuar com gestão de 
processos; noções em HTML e CSS; 
noções em Adobe (Photoshop, Illus-
trator, Indesign e Figma); conhecimen-
to em métodos de pesquisa; inglês 
avançado; fácil acesso ao bairro Par-
que dos Resedás. Local: Campinas/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/a7-credit-esta-
gio-em-design-de-produto-campinas-
sp-v1) ● 

 
APRENDIZ 
» Inscrições abertas por meio do CIEE 

para quem realizou o processo com-
pleto pelo portal do Sebrae e foi 
classificado na prova. Cursos: Ensino 
Fundamental, no mínimo 8ª série/9º 
ano; Ensino Médio, 1º ao 3º ano; Ensi-
no Médio concluído, sem ingresso no 
Ensino Superior. Áreas: capacitação 
prática em diversas áreas do Sebrae, 
Jovem Aprendiz. Horário: 30 horas 

semanais/duas folgas semanais. Bol-
sa-auxílio: a combinar. Benefícios: 
vale-transporte; auxílio-refeição (R$ 
20/dia); assistência médica; seguro de 
vida. Requisitos: idade entre 14 e 21 
anos e 11 meses; não ter atuado como 
Jovem Aprendiz no arco administrati-
vo; renda familiar per capita que não 
ultrapasse 50% do salário mínimo. Lo-
cal: Presidente Prudente/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/sebrae-presi-
dente-prudente-v2) 

 
» Inscrições abertas por meio do CIEE 

para quem realizou o processo com-
pleto pelo portal do Sebrae e foi clas-
sificado na prova. Cursos: Ensino Fun-
damental, no mínimo 8ª série/9º ano; 
Ensino Médio, 1º ao 3º ano; Ensino 
Médio concluído, sem ingresso no En-
sino Superior. Áreas: capacitação prá-
tica em diversas áreas do Sebrae, Jo-
vem Aprendiz. Horário: 30 horas se-
manais/duas folgas semanais. Bolsa-
auxílio: a combinar. Benefícios: vale-
transporte; auxílio-refeição (R$ 
20/dia); assistência médica; seguro de 
vida. Requisitos: idade entre 14 e 21 
anos e 11 meses; não ter atuado 
como Jovem Aprendiz no arco admi-
nistrativo; renda familiar per capita 

que não ultrapasse 50% do salário mí-
nimo. Local: Campinas/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/sebrae-cam-
pinas-v2) 

 
» Curso: Ensino Médio, cursando ou con-

cluído. Área: Administrativa, Jovem 
Aprendiz. Horário: 9h às 15h, seg. a 
sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.212. Benefí-
cios: vale-transporte; vale-refeição; 
convênio médico; seguro de vida. Re-
quisitos: idade entre 18 e 23 anos; co-
nhecimento em pacote Office; conhe-
cimentos em Excel; conhecimentos em 
inglês. Local: Jaguariúna/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/motorola-
vaga-de-jovem-aprendiz-jaguariuna-v4 

 
» Cursos: Ensino Médio, cursando ou 

concluído. Área: Administrativa, Jo-
vem Aprendiz. Horário: 8h às 14h, 
seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 1.103. 
Benefícios: vale-transporte; vale-re-
feição; assistência médica e odonto-
lógica. Requisito: residir na região de 
Paulínia. Local: Paulínia/SP. Contato: 
Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/syngenta-
aprendiz-paulinia-v5) 

 
» Vaga exclusiva para pessoas negras 

(pretos e pardos). Curso: Ensino Mé-
dio, concluído ou cursando. Área: 
Arco Administrativo, Jovem Apren-
diz. Horário: 14h às 18h, seg. a sex. 
Bolsa-auxílio: R$ 806,46. Benefícios: 
vale-transporte; vale-refeição; assis-
tência odontológica; seguro saúde; 
Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) anual; possibilidade de efetiva-
ção. Requisitos: disposição para 
aprender; organização; conhecimento 
no pacote Office. Local: São Paulo/SP. 
Contato: Aplicativo CIEE (https://ciee-
vagas.taqe.com.br/ciee/dp6-apren-
diz-exclusivo-para-pessoas-negras-e-
pardas-v2) ●

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. 



Até às 15 horas do pró-
ximo dia 6 (junho, 
2022), estão abertas as 

inscrições ao processo seletivo 
das Escolas Técnicas Estaduais 
(Etc’s) mantidas pelo governo de São 
Paulo. Estão disponibilizadas para além 
de 42 mil vagas, nas modalidades pre-
sencial, semipresencial e à distância. Por 
meio de parcerias com as prefeituras 
do interior paulista e da capital, os cur-
sos incluem turmas em classes descen-
tralizadas, porém, sob a administração 
de uma Etec. Ainda, no formato parceria 
administrada haverá oferta de ensino 
técnico inclusive nas escolas estaduais. 

As inscrições são feitas exclusiva-
mente pela internet e a taxa é de R$ 39, 
contudo, é possível solicitar isenção, cu-

jas instruções você colherá no 
endereço que está ao final 
deste conteúdo. A aplicação 
da prova será presencial, no 
dia 3 de julho, com opções en-

tre 80 cursos técnicos, com durações de 
três ou quatro semestres. 

Para concorrer, é necessário que o 
candidato tenha concluído ou curse a 
segunda ou terceira série do Ensino 
Médio e ter concluído ou estar cursan-
do a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) ou tenha prestado o Exame Na-
cional para Certificação de Competên-
cias de Jovens e Adultos (Encceja). To-
dos as informações, aí incluído o ma-
nual do candidato, você encontrará no 
endereço (https://www.vestibulinhoe-
tec.com.br/home/). ● 

P OPORTUNIDADE

Etec’s de SP abrem  
42 mil vagas para cursos 
técnicos gratuitos

Calendário

De 19/05 até  06/06/2022  
Inscrições para o Processo Seletivo 
 
30/06/2022 
Divulgação dos locais de Exame  
 
03/07/2022  
Exame - Provas do Vestibulinho 2º 
SEMESTRE 2022

07/07/2022  
Divulgação dos gabaritos oficiais   
 
18/07/2022 
Divulgação da lista de classificação 
geral  
 
Mais informações: (https://www.ves-
tibulinhoetec.com.br/home/)
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P GIRO

 LIBRAS, UMA DAS   
 PONTES PARA   
 A INCLUSÃO 

Cerca de 5% da população brasileira 
ou 10 milhões de brasileiros são afe-
tados por algum tipo de deficiência 

auditiva e, desse total, perto de um milhão 
são crianças e jovens com até 19 anos. Os 
números, divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), revelam a 
importância da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), cuja data de comemoração é 24 de 
abril, dia que marca a sanção da Lei 
10.436/2002, a qual reconhece essa lingua-

gem como meio legal de comunicação e 
expressão no Brasil. 

Ao se interessar por Libras, você será 
agente de inclusão para jovens e adolescen-
tes com os quais convive, que são afetados 
por surdez. Saber Libras é de grande impor-
tância, seja no ambiente estudantil, no tra-
balho ou lazer. Além do que, no caso de de-
cidir se aperfeiçoar você poderá ingressar na 
profissão de intérprete de Libras – demanda 
profissional em alta no mercado.  ●

Encontro no CIEE comemora Dia Mundial da Educação

Gradativamente, retornam ao Es-
paço Cultural – Teatro CIEE as ati-
vidades presenciais, comemora-

das por expectadores e os participantes 
nos eventos, que manifestam a satisfação 
provocada pela confraternização típica 
de eventos presenciais. No dia 28 de abril 
(2022) foi vez da comemoração ao Dia 
Mundial da Educação que pôde ser as-
sistido por jovens de todo o País, por 

conta da transmissão ao vivo através das 
redes sociais do CIEE – Youtube, LinkedIn 
e Facebook. 

O gerente de Educação Integrativa do 
CIEE, Francisco Junior de Castro, apresen-
tou o encontro, no qual palestrantes abor-
daram diferentes vertentes da educação - 
Lucas Moraes, CEO e fundador da Platafor-
ma Toolzz; Neide Santos, empreendedora 
Social, presidente e fundadora da Ong Pro-

jeto Vida Corrida e maratonista; deputado 
Israel Batista, presidente da Frente Parla-
mentar Mista da Educação; e Luiz Gustavo 
Coppola, superintendente Nacional de 
Atendimento do CIEE. Se você perdeu esse 
formidável encontro poderá recuperá-lo 
assistindo ao vídeo. 

Dentre outras explanações de gran-
de importância, ao assistir o vídeo no Ca-
nal CIEE no Youtube você conhecerá a 
belíssima história de Neide Santos, con-
tada por ela, que aos seis anos sofreu o 
primeiro abuso, seguiu aos tropeços, te-
ve acesso à educação já adulta, mas não 
desistiu até chegar a fundadora da Ong 
Projeto Vida Corrida. Te-
mos certeza que você 
gostará do todo. É im-
perdível. ● 

 

 

 

 

 

 

Libras e vários outros cursos 
gratuitos estão disponíveis na 

plataforma INCLUI CIEE.  

» Saiba mais acessando o portal 
(https://portal.ciee.org.br/)

 
» Aqui vai o endereço:  
youtube.com/ 
watch?v=1TWHL6QLGeM

» Neide Santos: “mundo melhor começa com esporte e educação.”






