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N
esta edição, você 
conhecerá a gama de 
facilidades 
proporcionadas pelo APP 
Meu CIEE. No que diz 

respeito às vagas, o aplicativo permite 
encontrar, de maneira rápida e prática, 
todas as oportunidades de estágio e 
aprendizagem abertas e que se 
encaixam no seu perfil, levando em 
conta idade, nível de escolaridade, curso 
em que está matriculado, 
geolocalização, dentre outros fatores. 
Tem muito mais. Por exemplo, no item 
Minhas Vagas, você pode acompanhar 
seu progresso em todos os processos 
para os quais se candidatou. Ainda, leia 
depoimentos de Jovens Aprendizes que 
aderiram ao projeto Se Liga Moçada - 
movimento que vem se espalhando por 
todo o Brasil e tem por objetivo 
combater a violência contra mulheres e 
meninas. Conheça os desdobramentos 
das ações em andamento pelo CIEE 
para sensibilizar os poderes públicos 
sobre os malefícios de Capítulos da MP 
1116 que afetam o Programa Jovem 
Aprendiz. Também, consulte o Painel 
de Vagas, um aperitivo que aponta para 
milhares de oportunidades de ingresso 
no mundo do trabalho, disponibilizadas 
pelas empresas parceiras do CIEE. 
Esperamos que você receba esta edição 
da Jovem CIEE com igual interesse e 
carinho com que nós a preparamos 
para você. Boa leitura. 

Leia, acompanhe, colabore e divulgue. 

Revista Jovem CIEE
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Em mais uma edição 100% on-line, a Expo 
CIEE Virtual 2022 acontecerá nos dias 12 a 
16 de setembro, reunindo jovens de todo o 

Brasil em ambiente virtual que, em 2021, teve 
mais de 55 mil inscritos, 70 mil acessos,  
91 palestras com mais de 282 mil visualizações e 
42 mil acessos aos estandes de expositores. “As 
primeiras edições da Expo CIEE Virtual levaram 
conteúdo, entretenimento e capacitação para 
milhares de inscritos. Este ano, o jovem poderá 
acessar , novamente de maneira remota, um 
evento virtual cheio de novidades sobre o mundo 
do trabalho”, afirma o supervisor de Feiras do 
CIEE, Alexandre Altenfelder. As instituições 
interessadas em aderir como parceiras da maior 
feira estudantil da América Latina podem fazer 
sua inscrição e tirar dúvidas através do QR Code 
que está no corpo deste conteúdo. ●

O superintendente Institucional do CIEE, 
Ricardo Melantonio, esteve em Cuia-
bá/MT (16 a 18/05/2022) para parti-

cipar da XI Semana Jurídica da Universidade 
Federal de Mato Grosso. O evento abordou a 
importância do estágio na hora de unir teoria 
aprendida no ambiente acadêmico com a 
experiência profissional trazida pela prática 
no mundo do trabalho. “Viemos reforçar que 
o objetivo do CIEE é exatamente aproximar 
a educação do trabalho - binômio para quem 
deseja ingressar no mundo produtivo. É im-

portante que os alunos tenham consciência 
disto e acredito que os que estão neste 
evento têm (essa consciência), pois percebo 
que estão buscando realização pessoal e pro-
fissional”, disse Ricardo Melantonio durante 
a abertura do evento. Em Mato Grosso, a 
agenda do superintendente incluiu encontro 
com a vice-presidente do Tribunal de Justiça 
do Mato Grosso, Maria Aparecida Ribeiro, 
quando foram abordados temas ligados ao 
programa de estágio, aprendizagem e outras 
ações realizadas pelo CIEE no estado.●

P GIRO

EXPO CIEE VIRTUAL 2022 VEM AÍ!

CIEE participa da XI Semana Jurídica da UFMT

No destaque, Ricardo Melantonio durante 
o evento. Acima, encontro com a vice-
presidente do Tribunal de Justiça do Mato 
Grosso, Maria Aparecida Ribeiro.
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O público jovem é de fun-
damental importância 
para a prevenção da 

violência contra mulheres e 
meninas. Estudos da ONU e ou-
tras instituições de renome li-
gadas ao tema apontam que é 
na faixa etária entre 20/22 anos 
que aflora nos homens o comportamento 
machista e nas mulheres, o subjugo. Nesse 
contexto, através de parceria entre o Centro 
de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a 

Ong Bem 
Querer Mu-
lher (BQM) nas-
ceu o projeto Se Liga 
Moçada, que tem por ade-
são milhares de Jovens Aprendi-
zes, em todo o Brasil. 

Faça a sua adesão ao projeto 
para ajudar a mudar a história da violência 
que afeta milhões de mulheres e meninas, 
no Brasil e no mundo e para ter visão ampla 
de como praticar a cidadania – caminho 

que ensina a com-
bater essa violência,  assim co-

mo as várias formas de exclusão. Saiba tu-
do sobre o Se Liga Moçada e não perca os 
episódios da teatralização Dalva e Davi. A 
seguir, alguns depoimentos de Jovens 
Aprendizes que resumem a importância do 
projeto Se Liga Moçada. 

PPOR UM MUNDO MELHOR

A MOÇADA  
JÁ SE LIGOU.  
FALTA VOCÊ.

“Participar no projeto 
mudou a minha forma 
de pensar. Deixo a 
minha reflexão aos 
jovens para sempre 
buscarem aprender 
coisas novas a cada 
dia, refletirem sobre o 
que foi aprendido e 
sobre as suas atitudes. 

O mundo está repleto de armadilhas e 
influências negativas que estão à espera de 
um único descuido para nos arrastar para o 
lado negativo da vida. Com o projeto Se Liga 
Moçada, nós, jovem, podemos receber a 
orientação sobre o caminho que deve ser 
tomado para ser uma pessoa de bem, com 
conhecimento e que ajuda o todo da sociedade 
com suas ações. Se cada um fizer a sua parte, 
reconhecer que certas atitudes fazem mal à 
sociedade e não as praticarem, o mundo será 
melhor a cada dia e nós, jovens, temos o papel 
de construir esse futuro.”  
» Lucas Samuel Cardoso Galiano, Jovem 

Aprendiz CIEE na Companhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL) Santa Cruz, Piraju/SP

“Acredito que Se Liga 
Moçada é fantástico, 
pois muitos jovens 
querem ser escutados 
e não podem falar, 
querem ouvir, mas não 
sabem em que palavras 
podem confiar. O 
programa Se Liga 
Moçada oferece uma 

percepção diferente, uma visão ampla sobre 
temas que fomos acostumados a enxergar de 
forma medíocre e sem nenhum senso crítico. 
Expandiu a minha visão sobre a violência contra 
meninas e mulheres e fez com que eu 
questionasse o que de fato estava fazendo para 
mudar essa realidade e que tipo de pessoa eu 
queria me tornar no futuro. Entender como uma 
sociedade deve se comportar é o primeiro passo 
para a mudança que nós tantos desejamos, 
portanto, vocês, jovens como eu, vão em frente, 
se mostrem, escutem, aprendam, opinem, 
exerçam a cidadania de vocês.”  
» Fábio Perri Gonzaga, Jovem Aprendiz CIEE na 

Hydros Engenharia e Planejamento, 
Salvador/BA.
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“Primeiro, eu quero 
dizer que ser aprendiz 
é uma experiência 
ótima, incrível, de 
muitos aprendizados 
e experiências. Sobre 
o projeto Se Liga 
Moçada, foi de extrema importância para nos informar sobre o 
assunto do combate à violência contra as mulheres e mostrar 
como lidar em situações desse tipo. Tem certas coisas que não 
sabemos lidar e as informações que recebemos, tanto nas 
palestras quanto nas apresentações teatrais, foram de enorme 
valia. Quero deixar uma mensagem aos jovens – assistam a 
todos os vídeos do Projeto Se Liga Moçada, pois pode haver 
pessoas do nosso convívio, jovens ou adultas, que estão 
passando por relacionamento abusivo ou sofrendo violência e, 
com essas informações, poderemos ajudá-las.”  
» Larissa Noemi Freira dos Santos, Aprendiz CIEE na Deloitte 

Touche, Belo Horizonte/MG.

» Conheça mais sobre o Se 
Liga Moçada. Acesse 
http://seligamocada.com.br/

SAIBA MAIS 
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Como parte do esforço para esclarecer 
sobre os prejuízos que a Medida Pro-
visória 1116 traz para a aprendizagem, 

o superintendente de Administração, Finan-
ças e Tecnologia do CIEE, Marcelo Gallo, e o 
gerente do CIEE, Cláudio Rodrigo de Oli-
veira reuniram-se com o ministro do Trabalho 
e Previdência, José Carlos Oliveira, o presi-
dente do INSS, Guilherme Serrano e outros 
membros da equipe do governo. Durante o 
encontro, os representantes do CIEE aborda-

ram o Capítulo VII e os artigos 30, 31 e 35 do 
Capítulo VIII da Medida Provisória 1116 para 
esclarecer o quanto os teores dos mesmos 
provocam a precarização do Programa de 
Aprendizagem. “Somos favoráveis a soluções 
que envolvam sugestões de toda a sociedade 
civil, como o Estatuto da Aprendizagem, 
que está em elaboração por uma Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados e envolve 
diálogos com instituições, empresas e jovens”, 
argumenta Marcelo Gallo. ●

P LEGISLAÇÃO

NO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO, 
CIEE DEBATE  
MP 1116

Setenta e duas 
fadas madri-
nhas, cientis-

tas em diversificados campos do conhecimento, 
acompanham e instruem as garotas que aderem 
ao Astrominas, projeto idealizado por mulheres 
que fazem parte do Instituto de Astronomia, Geo-
física e Ciências Atmosféricas (IAG/USP) e outros da 
área de exatas. O objetivo do projeto é facilitar o 
acesso à universidade de garotas estudantes do 
ensino básico e desconstruir a ideia de que as Ciên-
cias Exatas não são para meninas. 

No bojo do projeto Astrominas está a Astrolo-
gia que, conforme divulga o projeto, “por seu perfil 
altamente interdisciplinar é ótima ferramenta para 
jovens ampliarem o seu conhecimento em diversas 
áreas das ciências naturais, matemática e tecnolo-
gia”. As aulas são totalmente gratuitas. Há uma edi-
ção em curso. Para candidatar-se à próxima, con-
sulte o site do projeto (https://bit.ly/3A2rOfG). ●

Astrominas, o projeto que empodera  
jovens mulheres através da Ciência
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P BERLINDA
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Não espere nem mais um minuto. Tome agora mesmo a 
atitude que poderá fazer a diferença para você abrir as 
portas de ingresso no mundo do trabalho. O aplicativo 

Meu CIEE para smartphones está disponível grátis na App Store 
e Google Play de forma gratuita, para aproximar você e todos 
os candidatos às melhores oportunidades de estágio e de 
aprendizagem, em perfeita sintonia com o perfil de cada um. 

“O Meu CIEE abre mais um canal importante para aproximar 
os jovens e estudantes - usuários assíduos de apps para smartp-
hones -, de oportunidades que podem transformar suas vidas”, 
reforça Humberto Casagrande, CEO do CIEE. Então, vamos lá, 
agorinha mesmo. Dê uma olhada em algumas novidades que 
o Meu CIEE traz para você.

P TECNOLOGIA APP MEU CIEE, 
disponível grátis para 
smartphone, conecta 
o jovem a milhares de 
vagas de estágio e 
aprendizagem

Se é do CIEE, tem que ter vagas! No item Vagas do aplicativo, 
você pode encontrar, de maneira rápida e prática, todas as 
oportunidades de estágio e aprendizagem que estão abertas e 
que se encaixam com o seu perfil, levando em conta idade, 
nível de escolaridade, curso em que está matriculado, 
geolocalização, dentre outros fatores. Assim, fica mais fácil dar 
um match na vaga perfeita. 
Além disso, no item Minhas Vagas, você pode acompanhar seu 
progresso em todos os processos para os quais se candidatou.

Continuar sempre 
aprendendo e se atualizando 
é um dos segredos para você 
se destacar no mundo do 
trabalho. No Meu CIEE, há um 
item que leva você ao CIEE 
Saber Virtual, plataforma 
CIEE de cursos on-line gratuitos. Esses cursos possuem 
certificados e foram desenvolvidos para ajudar você a 
desenvolver as principais habilidades e competências que 
são importantes no mundo do trabalho.

CIEE Saber Virtual
conectando conhecimento

Painel de 
Vagas

CIEE Saber Virtual

JOVEM CIEE Nº 71 / 20 DEJUNHO DE 2022



99

Um dos segredos para conseguir aquela tão sonhada 
vaga de estágio e aprendizagem é o autoconhecimento. 
Por isso, no aplicativo Meu CIEE é possível fazer uma 
Avaliação Comportamental. Ao responder as questões 
com sinceridade, você aproveita para pensar em como 
explorar seus pontos fortes e em uma estratégia para 
adequar aqueles que precisam de um up. ● 

Também pelo App Meu CIEE, 
você pode editar o seu perfil a 
qualquer momento, para deixá-
lo cada vez mais completo. É 
possível salvar documentos, 
escolher uma foto bem legal, 
fazer uma apresentação em 
vídeo para empresas, atualizar 
seu perfil, dentre muitas 
funcionalidades. Lembre-se - 
quanto mais completo estiver 
o seu perfil, maiores as 
chances de uma ou mais 
empresas notarem você. No 
Meu CIEE, você altera sua 
senha facilmente, sempre que achar necessário. Afinal, a 
segurança dos dados do seu perfil é muito importante. 

Para ter acesso a todas essas ferramentas é preciso 
criar um perfil no CIEE. É rápido, simples e pode ser 
feito pelo próprio Aplicativo Meu CIEE! 
 
Baixe grátis o aplicativo em dispositivos da Apple, na 
Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/meu-
ciee/id1475509767) 
 
Para baixar o App Meu CIEE em dispositivos com o 
sistema operacional Android, acesse Google Play 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.co
m.ciee.student&hl=en_US&gl=US)  

Análise comportamentalEditando suas 
informações

JOVEM CIEE Nº 71 / 20 DEJUNHO DE 2022





K PAINEL DE VAGAS 

Empresa/Vaga:       Chemlub - Estágio em faturamento e vendas 
Horário:                       Das 08:00 às 15:00 
Requisitos:                 Cursando Superior em Administração de empre-

sas, com formação entre Jul/2023 e Dez/2024; 
Pacote office Intermediário; Residir na região de 
Valinhos ou Vinhedo-SP 

Local:                             Valinhos - São Paulo 
Bolsa Auxilio:           R$ 1.450,00 
Benefícios:                 Vale Refeição; Vale Transporte; Seguro de Vida 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/chemlub-

estagio-em-faturamento-e-vendas-v1 
 
Empresa/Vaga:       Erione - Estágio em projetos 
Horário:                       Das 08:00 às 16:00 
Requisitos:                 Estudantes cursando do o 5° ao 8° semestre, su-

perior em Eletrônica, Ciência da Computação, En-
genharia da Computação, Redes de Computa-
dores, Automação e Controle e cursos similares; 
Desejável experiência em projetos de engenharia, 
tais como: de Redes de Computadores, Telefonia, 
CFTV e Controle de Acesso, sistemas de Au-
tomação de Detecção e Alarme de Incêndio. De-
sejável ter conhecimento em desenvolvimento 
de software. Conhecimentos avançados em Rede 
de Cabeamento Estruturado e CFTV, AutoCad e 
Excel nível intermediário será um diferencial. 

Local:                             São José dos Campos - São Paulo 
Bolsa Auxilio:           R$ 1.000,00 
Benefícios:                 Vale Refeição; Vale Transporte; Seguro de Vida; 

Possbilidade de efetivação; Estacionamento 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/erione-

estagio-em-projetos-v1 
 
Empresa/Vaga:       SAF - Estágio do ensino médio 
Horário:                       Das 09:00 às 15:00 
Requisitos:                 Estudantes do Ensino médio com formação em 

2022; Residir em Hortolândia 
Local:                             Hortolândia - São Paulo 
Benefícios:                 Vale Transporte; Seguro de Vida 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/saf-estagio-

do-ensino-medio-v1 

Empresa/Vagaa:     Todo - Estágio em operação e melhoria de 
processos 

Horário:                       Das 09:00 às 16:00 
Requisitos:                 Cursando Administração ou Engenharia de Pro-

dução entre o 5° e o 7° semestre; Excel inter-
mediário;  Power Point intermediário; Desejável 
experiência profissional anterior. 

Local:                             Barueri - São Paulo 
Bolsa Auxilio:           R$ 1.500,00 
Benefícios:                 Vale Transporte; Vale Refeição 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/todo-estagio--

em-operacao-e-melhoria-de-processos-v1 
                                           
Empresa/Vaga:       Singular Engenharia - Estágio em engenharia 

civil 
Horário:                       Das 12:00 às 18:00 
Requisitos:                 Cursando Engenharia Civil do 6° ao 9° semestre; 

Domínio no Microsoft Project; Conhecimentos 
intermediários em Excel e Autocad 

Local:                             Brasília - Distrito Federal 
Bolsa Auxilio:           R$ 1.500,00 
Benefícios:                 Vale Transporte; Possibilidade de efetivação; Se-

guro de Vida 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/singular-

engenharia-estagio-em-engenharia-civil-v1 
                                           
Empresa/Vaga:       Vega Brasil - Estágio em contabilidade 
Horário:                       Das 08:00 às 15:00 
Requisitos:                 Estudantes do Ensino Técnico em Administração 

ou Contabilidade à partir do 2° ano; Estudantes 
do Ensino Superior em Administração ou Ciências 
Contábeis A partir do 3° ano; Ter disponibilidade 
para estagiar das 8:00 às 15:00; Ter fácil acesso ao 
bairro Lapa de Baixo 

Local:                             São Paulo - São Paulo 
Bolsa Auxilio:           R$ 1.400,00 
Benefícios:                 Vale Transporte; Possibilidade de efetivação; 

Vale Refeição 37,00/ dia 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/vega-brasil-

estagio-em-contabilidade-v2 
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Vagas ONE / Estágio

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

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

trabalho, mídias, tecnologia, finanças em várias cidades e estados. Consultas de vagas e 
outros assuntos podem ser feitas pelo APP CIEE ONE baixado gratuitamente nas 
plataformas App Store e Google Play.
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K PAINEL DE VAGAS 

Empresa/Vaga:       Câmara Municipal de Imperatriz - Estágio 2022 
Horário:                       Das 08:00 às 14:00 
Requisitos:                 Estar estudando a partir do 1° ano de Direito, Ad-

ministração, Comunicação, Marketing, Pedagogia 
ou Letras; Fácil acesso à região do Centro de Im-
peratriz 

Local:                             Imperatriz - Maranhão 
Bolsa Auxilio:           R$ 1.100,00 
Benefícios:                 Vale Transporte 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/camara-

municipal-de-imperatriz-estagio-2022-v1 
 
Empresa/Área:        SEBRAE - Estágio de jornalismo, relações públi-

cas ou comunicação 
Horário:                      Das 10:30 às 17:30 
Requisitos:                Conhecimento Pacote Office; Rotinas Administra-

tivas; Cursando Ensino Superior em Jornalismo, Re-
lações Públicas ou Comunicação; Vaga destinada 
também para pessoas com deficiência;  Auditiva;  
Física 

Local:                           São Paulo - São Paulo 
Bolsa Auxilio:          R$ 1.890,00 
Benefícios:                Vale Transporte 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/sebrae-estagio-

de-jornalismo-relacoes-publicas-ou-comunicacao-v1 
 
Empresa/Vaga:       Plastic Omnium - Suporte/Tecnologia da infor-

mação 
Horário:                       Das 08:00 às 15:00 
Requisitos:                 Estudantes a partir do 3 semestre dos cursos: 

Analise de Sistemas, Ciência da Computação, Eng. 
da Computação ou Eng. de Software; Conheci-
mento do Pacote Office; Conhecimento no idioma 
inglês será um diferencial; Local: SOROCABA - ponto 
de referência das empresas SANOH E PIRELLI 

Local:                             Sorocaba - São Paulo 
Bolsa Auxilio:           R$ 1.853,74 
Benefícios:                 Vale Transporte; Restaurante na Empresa; Seguro 

de Vida; Assistência Médica; Possibilidade de Pror-
rogação; Possibilidade de efetivação 

Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/plastic-omnium-
suporte-tecnologia-da-informacao-sorocaba-v1 

Empresa/Vaga:      Aqui! Pay - Estágio em operações 
Horário:                     30 horas Semanais. 2 folgas Semanais. 
Requisitos:              Cursando a partir do 3°ano de Administração ou 

4°ano de Engenharia de produção; Domínio total 
do pacote office; Power BI (diferencial); Fácil 
acesso à região da Berrini-SP. 

Local:                          São Paulo - São Paulo 
Bolsa Auxilio:         R$ 2.000,00 
Benefícios:               Vale Transporte; Vale Refeição; Plano Odon-

tológico; Plano de saúde 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/aqui-pay-

estagio-em-operacoes-v1 
                                        
Empresa/Vaga:      Aqui! Pay - Estágio em recursos humanos 
Horário:                     Das 12:00 às 18:00 
Requisitos:              Estar cursando a partir do 2° ano de Gestão de 

RH, 3° ano de Administração ou 4° ano de Psi-
cologia; Inglês Intermediário; Domínio total do 
pacote office; Conhecimento de ferramentas de 
recrutamento & seleção (Linkedin, Gupy); Power 
BI (diferencial); Fácil acesso à região da Berrini-SP. 

Local:                          São Paulo - São Paulo 
Bolsa Auxilio:         R$ 2.000,00 
Benefícios:               Vale Transporte; Vale Refeição; Plano Odon-

tológico; Plano de saúde 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/aqui-pay-

estagio-em-recursos-humanos-v1 
 
Empresa/Vaga:      BMG - Estágio na editora e gravadora musical 
Horário:                     Das 10:00 às 17:00 
Requisitos:              Cursando Administração ou secretariado, com 

formação entre Jun/2024 e Dez/2024;  Pacote Of-
fice Intermediário; Inglês intermediário (Diferen-
cial); Conhecimento sobre o mercado de direitos 
editoriais e fonográficos (Diferencial) 

Local:                          São Paulo - São Paulo 
Bolsa Auxilio:         A combinar 
Benefícios:               Vale Transporte; Vale Refeição; Vale Alimentação 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/bmg-

estagio-em-copyright-v1 
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Empresa/Vaga:        Glory - Estágio pré-vendas (T.I) 
Horário:                         Das 09:00 às 16:00 
Requisitos:                  Ter disponibilidade para estagiar das 9:00 às 16:00. 

Estudantes do Ensino Superior em Ciências da Com-
putação - Formação prevista entre Dezembro de 
2023 à Dezembro de 2024.  Estudantes do Ensino 
Superior em Engenharia Elétrica - Formação prevista 
entre Dezembro de 2023 à Dezembro de 2024. Es-
tudantes do Ensino Superior em Engenharia da Com-
putação - Formação prevista entre Dezembro de 
2023 à Dezembro de 2024. Estudantes do Ensino 
Tecnólogo em Análise de Sistemas - Formação pre-
vista para Dezembro de 2023. Estudantes do Ensino 
Tecnólogo em Processamento de Dados - Formação 
prevista para Dezembro de 2023. Inglês Interme-
diário/Avançado (que permita elaboração e leitura 
de documentos, participação de reuniões e apre-
sentações em inglês quando necessário). Conheci-
mento em linguagem e lógica de programação 
(Java, C#, C++). Projetos de pesquisa em Análise de 
dados ou Implementação de melhorias de proces-
sos serão um diferencial. Apreciar ou gostar de ex-
plorar as vendas / pré-vendas. Proatividade; Con-
centração/Foco; Focado em metas/ prazo; Vontade 
de aprender; Organizado. 

Local:                              São Paulo - São Paulo 
Bolsa Auxilio:            De R$1.100,00 até R$2.000,00 
Benefícios:                  Seguro de Vida; Vale Transporte; Vale Refeição; As-

sistência Médica; Plano Odontológico 
Inscrição:                      https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/glory-estagio-

pre-vendas-v1 
                                             
Empresa/Vaga:        Glory - Estágio comercial 
Horário:                         Das 09:00 às 16:00 
Requisitos:                  Ter disponibilidade para estagiar das 9:00 às 16:00; 

Estudantes do Ensino Superior em Administração - 
Formação prevista entre Dezembro de 2023 à De-
zembro de 2024; Estudantes do Ensino Superior em 
Economia - Formação prevista entre Dezembro de 
2023 à Dezembro de 2024; Estudantes do Ensino 
Superior em Ciências da Computação - Formação 
prevista entre Dezembro de 2023 à Dezembro de 
2024; Estudantes do Ensino Superior em Relações 
Internacionais e relacionados - Formação prevista 
entre Dezembro de 2023 à Dezembro de 2024; Inglês 
e Excel Intermediário; Perfil multitarefas com senso 
de urgência;  Capacidade analítica, proativo e pro-
tagonista; Boa comunicação; Experiência prévia em 
áreas de negócio (vendas, planejamento, produtos) 
será considerado diferencial. 

Local:                              São Paulo - São Paulo 
Bolsa Auxilio:            De R$1.100,00 até R$2.000,00 
Benefícios:                  Seguro de Vida; Vale Transporte; Vale Refeição; As-

sistência Médica; Plano Odontológico 
Inscrição:                      https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/glory-estagio-

comercial-v1 
                                             
Empresa/Vaga:       Vega Brasil - Estágio em marketing 
Horário:                       30 horas Semanais. 2 folgas Semanais. 
Requisitos:                 Cursando Graduação ou Tecnólogo em Marketing, 

Administração, Comunicação com previsão de for-

mação entre dezembro de 2022 à junho de 2025; 
Inglês intermediário; Conhecimentos no Pacote Of-
fice (especialmente Excel) 

Local:                             São Paulo - São Paulo 
Bolsa Auxilio:           R$ 1.400,00 
Benefícios:                 Vale Transporte; Possibilidade de efetivação; Vale 

Refeição R$37,00; Seguro de Vida 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/vega-brasil-

estagio-em-marketing-v1 
 
Empresa/Vaga:        Danfoss do Brasil - Estágio administrativo/ com-

pras 
Horário:                       Das 09:00 às 16:00 
Requisitos:                 Cursando Administração ou Engenharia de Pro-

dução com formação entre Jun/2024 a Dez/2025. 
Inglês intermediário; Pacote Office Intermediário; 
Estudantes do período noturno; Fácil acesso à 
região de Osasco 

Local:                             Osasco - São Paulo 
Bolsa Auxilio:           De R$1.500,00 até R$1.600,00 
Benefícios:                 Vale Transporte; Plano Odontológico; Vale Refeição;  
                                        Seguro de Vida; Plano de Saúde 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/danfoss-do-

brasil-estagio-em-compras-osasco-v1 
                                           
Empresa/Vaga:        MSG Imóveis - Estágio administrativo 
Horário:                       Das 09:00 às 16:00 
Requisitos:                 Cursando a partir do 3°semestre de Administração 

ou Ciências contábeis; Experiência no ramo imo-
biliário (diferencial); Fácil acesso ao bairro Saúde/SP; 
Pacote Office 

Local:                             São Paulo - São Paulo 
Bolsa Auxilio:           R$ 1.100,00 
Benefícios:                 Vale Transporte; Seguro de Vida 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/msg-imoveis-

estagio-administrativo-v1 
 
Empresa/Vaga:       Softiline - Refugiado - Estágio de administração, 

ciências contábeis, gestão financeira 
Horário:                       Das 10:00 às 17:00 
Requisitos:                 Cursando Administração, Ciências Contábeis ou 

Gestão Financeira; Conhecimento pacote MS office; 
Habilidades efetivas de comunicação oral e escrita; 
Perfil pró-ativo, com senso analítico e de urgência, 
bom relacionamento interpessoal e comprometi-
mento. 

Local:                             São Paulo - São Paulo 
Bolsa Auxilio:           R$ 1.100,00 
Benefícios:                 Vale Transporte; Possibilidade de Efetivação 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/softiline-

estagio-v1  
                                           
Empresa/Vaga:       Decor e Tudo Mais - Estágio em estoque 
Horário:                       Das 12:00 às 18:00 
Requisitos:                 Estudantes cursando Ensino médio; A partir de 16 

anos de idade; Fácil acesso a região Centro 
Local:                             Guarulhos - São Paulo 
Bolsa Auxilio:           R$ 600,00 
Benefícios:                 Seguro de Vida; Possibilidade de efetivação 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/decor-e-tudo-

mais-estagio-em-estoque-v1 ●
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Amazônia,  
nióbio e  

bexiga de peixe

Impossível não sentir tristeza diante 
do nefasto acontecimento que em 
junho (2022) colocou a Amazônia 

nas manchetes mundiais – os 
assassinatos do indigenista brasileiro 
Bruno Pereira e do jornalista britânico 
Dom Phillips. A tendência é que os 

desdobramentos tragam à tona  
o que de muito ruim acontece nesse 
mundo diversificado e extremamente 
rico que sofre com atividades 
criminosas, muitas delas patrocinadas 
por grupos originados de diferentes 
partes do mundo.

AMAZÔNIA BRASILEIRA 
TEM 6,7 MILHÕES DE KM2 
Maior floresta tropical do 

mundo, a Amazônia brasileira 
se estende pelos estados do 

Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e 
Roraima. Localizada no norte da América 
do Sul e com 60% da sua cobertura no 
Brasil, avança para outros oito países - 
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname e Venezuela. 

 
NA AMAZÔNIA 
BRASILEIRA ESTÃO 
98,4% DAS RESERVAS 

MUNDIAIS DE NIÓBIO 
As riquezas existentes no solo 

e no subsolo amazônico são incontáveis, 
dentre elas, o nióbio. Na Amazônia 
brasileira, veja só, estão mais de 98% da 
reserva global de nióbio, metal raro, 
estratégico para a industrialização de 
produtos que suportam altas 
temperaturas, como aviões e foguetes 
(entendeu agora por que Elon Musk 
voltou seus interesses para a Amazônia?). 
Garimpo ilegal de nióbio? Tem, sim! 
 

BEXIGA NATATÓRIA, O 
OURO DO RIO  
É possível utilizar páginas e 

páginas para falar das 
riquezas que, na Amazônia, 

despertam a cobiça mundial. Daí que 
optamos por nos limitar a duas delas – 
grandes opostos. Depois do nióbio, 
vamos espiar o retorno das redes 
mergulhadas no maior rio do Mundo 
(6.992 9 km) que trazem a pescada-
amarela, dona da bexiga natatória 
exportada a peso de ouro. 
 

VALOR BEM MAIOR DO 
QUE A CARNE DO PEIXE 
Enquanto o preço da carne 

da pescada-amarela é cerca 
de R$ 20 nos mercados das cidades 
amazônicas, aonde já chega esviscerada, 
a bexiga natatória dela, também chamada 
grude, é negociada a R$ 2.800 o quilo e 
exportada para a China. Naquele país, a 
bexiga natatória da pescada-amarela 
(aquelas de outros peixes não têm valor 
comercial algum) é considerada fonte de 
recursos medicinais e é iguaria culinária. 
Exportação ilegal de grude? Tem, sim! 

Curso da Harvard on-line, grátis e em português
Você que é apaixonado por Ciência da 
Computação tem chance de ouro. Uma 
das mais famosas universidades do mun-
do, a Harvard oferece  on-line, em portu-
guês e grátis  o seu curso mais popular – 
o CC50. As aulas abrangem aspectos da 

Ciência da Computação e são disponibi-
lizadas pela Harvard no ambiente origi-
nal do curso. Para saber mais, acesse o si-
te da Estudar Fora, parceira da Harvard 
para o Brasil. No menu, clique em cursos, 
depois em CC50. ●

O GRITO DA SELVA 
Contrabando de animas silvestres, de ovos 
de tartaruga, de répteis, anfíbios, comércio 
de couros e de pele de onça, redutos do 
narcotráfico e por aí vai. O cenário é trágico, 
a exigir políticas e ações públicas 
emanadas de consenso entre vários 
organismos, aí incluídos os privados.  
Bruno e Dom não foram os primeiros e, 
infelizmente, não serão os últimos.  ●
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