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O
 programa do Google que 
até 2026 distribuirá 500 
mil bolsas de estudo tem 
o Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE) 

como parceiro para a primeira fase, que 
concederá 28 mil bolsas. Mais 
informações você terá nesta edição, 
que reúne outras ótimas notícias. Uma 
delas é a nova trilha de cursos grátis 
lançada na plataforma Saber Virtual. 
Desde o início de 2022, essa plataforma 
está totalmente reformulada, para 
oferecer aos jovens que buscam 
aperfeiçoar seus conhecimentos um 
ambiente diferenciado, que simula sala 
de aula real. Para Jovens Aprendizes, 
no polo Vila Mariana, em São Paulo/SP, 
o CIEE oferece curso voltado à área de 
TI - “Operador de Suporte: Hardware, 
Software e Redes”. A importância que a 
prefeitura da cidade de São Paulo/SP 
confere aos seus mais de 6 mil 
estagiários está refletida no concurso 
“São Paulo em Busca de Inovação – A 
Integração de Competências na 
Administração Pública”. O concurso 
tem por objetivo colher junto aos 
estagiários propostas para a inovação 
do serviço público. E porque ninguém 
é de ferro, a matéria de capa leva ao 
intervalo para a animada festa que 
reuniu os Concluintes das Oficinas de 
Criatividades SP – 1º Semestre de 2022. 
E então, bora ler? 
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O Centro de Integração Empresa-Escola 
(CIEE) é o parceiro do Google para 
a primeira fase do programa que 

prevê distribuir, até 2026, 500 mil bolsas 
de estudo para a formação de jovens em 
áreas de atuação altamente demandadas 
pelo mundo do trabalho. Para essa primeira 
fase, o Google disponibilizará 28 mil bolsas 
e o CIEE fará a seleção e o acompanhamento 
dos jovens que querem ingressar no mer-

cado de trabalho formal. 
As bolsas destinam-se aos es-

tudantes ou recém-formados no ensino mé-
dio e em cursos técnicos, aos aprendizes e 
egressos do Programa de Aprendizagem do 
CIEE e aos alunos de cursos superiores. Serão 
priorizadas a população em situação de vul-
nerabilidade, pessoas negras, LGBTQIA+ e 
mulheres. A ideia central é fornecer habilida-
des digitais práticas e técnicas para ajudar 

pessoas e os negócios a se desenvolverem, in-
clusive no aspecto socioeconômico. A distri-
buição das bolsas e decorrentes certificações 
fazem parte do programa Cresça com o Goo-
gle, projeto que agrega produtos, plataformas 
e serviços destinados ao crescimento profis-
sional e empresarial. ●

Durante o mês de julho, o CIEE em Mo-
vimento esteve em Campos do Jor-
dão/SP, levando ações de cadastramento 

para vagas de estágio e aprendizagem. A ação 
foi realizada aos sábados, das 10h30 às 16h30, 
nos dois principais bairros da cidade turística. 
A ação é destinada a esclarecer os estudantes 
sobre como se inscrever nos processos seletivos 
de vagas para estágio e aprendizagem, assim 
como explicar como aproveitar ao máximo os 
serviços gratuitos disponibilizados pelo CIEE, a 
exemplo de como funciona o aplicativo Meu 
CIEE e muito mais. Nos próximos meses, o CIEE 
em Movimento manterá a rotina de levar aos 
jovens a chance para eles conhecerem o que o 
CIEE pode fazer para torna-los visíveis às em-
presas que estão à procura de jovens talentos. 
O cadastro é porta de entrada para o jovem 
acessar o Portal do CIEE e turbinar conhecimentos 
com centenas de cursos on-line gratuitos. Fique 
atento na programação. Visite o CIEE em Movi-
mento no Portal do CIEE. ●

P GIRO

EM PARCERIA COM CIEE, 
GOOGLE OFERTARÁ 28 MIL 
BOLSAS DE ESTUDOS

CIEE em Movimento cadastra 
jovens em Campos do Jordão

Certificado Profissional 
de UX Design 

Certificado Profissional 
de Suporte em TI

Certificado Profissional 
de Gerenciamento  

de Projetos 

Certificado Profissional 
de Análise de Dados

CERTIFICADOS QUE PODEM TE LEVAR A EMPREGOS EM ÁREAS DE ALTO CRESCIMENTO PARA SABER MAIS, 
ACESSE O QR CODE
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Novamente, os estagiários na prefei-
tura da São Paulo/SP são convidados 
a oferecer contribuições para tornar 

os serviços públicos mais eficientes e a ci-
dade, mais humana, o que é feito na forma 
de concurso. Parceria entre o Centro de In-
tegração Empresa-Escola (CIEE) e a Coor-
denação Geral de Estágios (CGE), órgão da 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas, o 
concurso “As Melhores Práticas de Estágio 
na Prefeitura de São Paulo”, em 2022 na 
11ª Edição, tem por lema “São Paulo em 
Busca de Inovação – A Integração de Com-
petências na Administração Pública”. 

O edital que orienta o concurso foi 
anunciado durante o primeiro dia (12, julho, 
2022) do “IV Congresso de Estágio na Pre-
feitura de São Paulo/SP”, realizado sob o te-
ma “Inovação no Setor Público” – que tem 
tudo a ver com o desafio proposto aos es-
tagiários pelo concurso. Assim como o prê-

mio, o congresso é parceria do CIEE com a 
prefeitura de São Paulo. 

Ao ouvir os painelistas reunidos no pri-
meiro dia do congresso, você entenderá a im-
portância de estagiar em órgão público, em 
especial, na prefeitura de São Paulo, organis-
mo que reúne 122 mil servidores públicos ati-
vos, contingente maior do que aqueles de 
muitos países. Você entenderá como funcio-
na o serviço público e como poderá interagir 
com o sistema e contribuir para um Brasil me-
lhor, independente da carreira que abraçar. 
Assista no endereço (https://bit.ly/3z8tket) 

O segundo dia do congresso será provei-
toso para você entender a fundo como fazer 
um projeto. As informações são destinadas a 
auxiliar os estagiários que pretendem parti-
cipar no concurso, mas são úteis para ajudar 
as juventudes a formatar com êxito os seus 
futuros projetos. Assista no endereço 
(https://bit.ly/3b6m4rd)

PDESAFIO

ESTAGIÁRIOS DA PMSP 
SERÃO PREMIADOS POR 
PROPOSTAS PARA INOVAR  
O SERVIÇO PÚBLICO 
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"SÃO PAULO EM 
BUSCA DE INOVAÇÃO: 
A INTEGRAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA"  

Concurso realizado pela 
Coordenação Geral de Estágios 
(CGE) RETOMADA em parceria 
com o CIEE  

» PMSP
Reconhecimento  e valorização  

» ESTAGIÁRIOS
Atuação na Administração Pública 
• Criativa  
• Proativa  
• Inovadora  

» MODALIDADES 
Os trabalhos  poderão ser 
apresentados em duas 
modalidades:   
- Individual 
- Em grupo: Com dois ou, no 

máximo, três integrantes.  

» TEMA AMPLO  
Queremos a participação de 
estagiários(as) de todas as áreas!  

» FOCO INTERNO OU EXTERNO  
• Propostas sobre gestão e 

processos internos;  
• Ideias para atendimento aos 

cidadãos ou melhorias nas 
políticas públicas  

» PRÁTICA & TEORIA  
Estimular "pontes" entre a prática 
do trabalho e a teoria das 
atividades acadêmicas.  
É uma dimensão importante  
do estágio que  
será buscado  
nos trabalhos.
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SOMANDO AS ADMINISTRAÇÕES 
DIRETA E INDIRETA, A PREFEITURA 
DE SÃO PAULO MANTÉM  
6.000 ESTAGIÁRIOS CURSANDO 
ENSINO SUPERIOR E O MÉDIO.

MODALIDADE INDIVIDUAL  
1° Colocado  
R$ 3.000  

 
2° Colocado  

R$ 2.500  
 

3° Colocado  
R$ 2.000  

 
4° Colocado  

R$ 1.500  

MODALIDADE EM GRUPO  
1° Colocado - R$ 3.000,00  

R$1.500 ou RS 1.000 para cada 
integrante  

 
2º Colocado  - R$ 2.500 

 RS 1.250 ou RS 831 para  
cada integrante  

 
3° Colocado  - R$ 2.000 

RS 1.000 ou RS 666 para  
cada integrante 

 
4° Colocado -  R$ 1.500 
RS 750 ou RS 500 para  

cada integrante 

PRÊMIOS
Valor total de premiação para cada modalidade: RS 9.000,00.

PMSP acena com novidades  
no Programa de Estágio 

 

“A nossa administração 
pública e a nossa gestão 
dependem da capacidade 

de diversas pessoas e precisa 
também da contribuição dos 
nossos estudantes. O que conta é a 
vontade de contribuição para temas 
de inovação na gestão pública. A 
Secretaria de Gestão tem equipe 
que participa ativamente do 
programa do CIEE, nosso maior 
parceiro, e a prefeitura de São Paulo pretende investir mais na capacitação 
dos nossos jovens. Pretendemos ampliar o nosso programa de estágio, 
novidade que contaremos em breve. Fortaleceremos esse programa e isso 
não será feito só com a Secretaria Municipal de Gestão, mas com apoio de 
todas as Secretarias que recepcionam os nossos estagiários e estagiárias. 
Queremos receber do estagiário a contribuição do seu aprendizado na 
faculdade e no ensino médio, mas também entender como podemos 
capacitar essa juventude para que alcance outros patamares na gestão 
pública. Que eles venham a ser os nossos próximos gestores e gestoras.”  
» Marcela Arruda, Secretária de Gestão no Município de São Paulo/SP
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Sabemos que você já conhece o CIEE 
Saber Virtual, plataforma que oferece 
cursos grátis e totalmente à distância 

para você dar vários ups nos seus conheci-
mentos e enriquecer o currículo, rumo ao 
mercado de trabalho. Porém, talvez desco-
nheça que a plataforma está com muitas 
novidades. Uma delas é a nova trilha de 
hard skills chamada Esse Direito é Meu, 
que explica tintim por tintim quais são os 
seus direitos, uma vez contratado para ser 
Jovem Aprendiz. 

Nessa nova trilha de cursos do CIEE Sa-
ber Virtual você aprenderá, por exemplo, co-

mo criar textos, planilhas e apresentações 
top, usando ferramentas gratuitas disponí-
veis na internet.  Interagir com o Google 
Agenda e o Google Drive (serviço de arma-
zenamento em nuvem), utilíssimo para o 
mundo do trabalho, mesmo e muito para 
novatos, como o Jovem Aprendiz. 

A trilha Esse Direito é Meu vem somar-
se a outras tantas em oferta na plataforma 
CIEE Saber Virtual, tais como Preparação pa-
ra o Mundo do Trabalho; Soft Skills; e Hard 
Skills, todas elas recheadas de cursos espe-
cíficos para desenvolver suas habilidades 
nas áreas correlatas. ●

P DÊ UM UP

SABER VIRTUAL 
TEM NOVA 
TRILHA, BEM 
RECHEADA

Chega com ótima novidade a retomada 
das aulas presenciais para capacitação 
de jovens nos polos CIEE, interrom-

pidas durante o período agudo da pandemia 
causada pelo vírus corona. A começar pelo 
polo CIEE em Vila Mariana, bairro de São 
Paulo/SP, a aprendizagem foi enriquecida 
com o curso chamado “Operador de Suporte: 
Hardware, Software e Redes”, ministrado em 
um dos laboratórios de informática daquele 
polo, que conta com 25 computadores. 

Elaine Bancalá, gerente de Aprendiza-
gem e Conteúdos do CIEE, comenta que 
muitas instituições abrem vagas para Jovens 
Aprendizes CIEE específicas para atuação na 
área de informática. “Com o novo curso, o jo-
vem pode ter acesso a um conhecimento 
mais específico, construindo mais pontes 
que poderão ajudar durante toda a sua car-
reira na área de computação”, diz Elaine. 

O processo de inclusão digital para o Jo-

vem Aprendiz CIEE não é limitado ao polo 
de Vila Mariana. No início da capacitação, to-
dos passam por tal processo, o qual é extre-
mamente importante, conforme ressalta 
Elaine. “Mesmo que os jovens de hoje sejam 
nativos digitais, muitos não conhecem re-
cursos utilizados no mundo do trabalho e 
no mundo acadêmico. Esse primeiro passo 
é muito importante para os novos profissio-

nais. Não importa a área de atuação, é sem-
pre importante ter esse tipo de conheci-
mento”, reforça Elaine. ●

PARA JOVENS APRENDIZES, CIEE CRIA  
NOVO CURSO VOLTADO À ÁREA DE TI 

Saiba mais sobre o CIEE Saber 
Virtual (https://bit.ly/3cAo0Zn). 
Acesse todas as trilhas e 
respectivos cursos 
disponibilizados pelo CIEE Saber 
Virtual pelo link (bit.ly/novo-
saber-virtual). 
 
Entre com o login e senha que 
você usa no portal. Se ainda não é 
cadastrado, providencie. É grátis: 
(https://web.ciee.org.br/estudante
/novo-cadastro-basico). 

Acesse o Canal CIEE no Youtube 
e saiba tudo sobre o Programa 
Jovem Aprendiz 
(https://bit.ly/3zsXN8g)

JOVEM CIEE Nº 72 / 20 DE JULHO DE 2022
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A frase que está entre aspas no 
título foi dita por Paulo Frei-

re (1921 – 1997), educador e 
filósofo pernambucano, con-
siderado um dos mais notá-
veis pensadores da história 
da pedagogia mundial. Freire 
defendia a “pedagogia do afeto 
– professores aptos a resgatar nos 
alunos os sofrimentos, as mazelas e 
as cicatrizes”, prática presente no programa 
Oficinas de Criatividades do CIEE. 

A frase foi lembrada por Luana Cruz 
Bottini, gerente de Projetos Sociais na Su-
perintendência de Ação Social e Filantro-

pia do CIEE (SUASF) durante a 
abertura do 5º Evento de Con-

cluintes das Oficinas de Cria-
tividades SP – 1º Semestre 
de 2022. Lembrança por de-
mais oportuna. “Nas Oficinas 

de Criatividades do CIEE, os 
jovens participam em série de 

encontros que possibilitam ex-
periências e vivências destinadas ao 

empoderamento deles, a fazê-los com-
preender que é possível mudar a história 
se construirmos projetos de vida, projetos 
sociais audaciosos e sermos persistentes”, 
nas palavras de Luana. 

P COMEMORAÇÃO

NO TEATRO CIEE, ENCONTRO FESTIVO DOS 
CONCLUINTES DAS OFICINAS DE CRIATIVIDADE 

Para os jovens, 
vez e hora. 
Porque  
“O mundo não é. 
O mundo está 
sendo.”

Cores, sons e entusiasmos juvenis dei-
xaram mais bonito o Teatro CIEE (julho, 
14, 2022), lotado pelas juventudes 

para o 5º Evento de Concluintes das Ofici-
nas de Criatividades SP – 1º Semestre de 
2022. Realizadas por todo o Brasil nas loca-
lidades aonde o CIEE está presente, as Oficinas 
de Criatividades foram idealizadas em 2017, 
no âmbito da Superintendência de Ação 
Social e Filantropia do CIEE (SUASF). Para 
formatá-las, a superintendente Maria Nilce 
Mota e o gerente de Assistência Social Ro-
drigo Nader buscaram inspiração no pro-
grama federal intitulado Promoção do Acesso 
ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho). 

De inspiradas no Acessuas, hoje as Ofi-
cinas de Criatividades do CIEE podem ser 
entendidas como inspiradoras para esse 
programa do Ministério da Cidadania – o 
governo federal solicitou ao CIEE compar-
tilhar suas produções e práticas das Ofici-
nas de Criatividades para descrevê-las no 
Caderno Nacional a ser lançado pelo 
Acessuas. Sucesso que o CIEE divide com 
a iniciativa privada e organismos do go-
verno, seus parceiros que se mobilizam 
para sensibilizar os jovens das comunida-
des nas quais estão inseridos e abrem as 
portas dos seus espaços para o CIEE reali-
zar as Oficinas.

JOVEM CIEE Nº 72 / 20 DE JULHO DE 2022
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O programa federal Promoção do Acesso 
ao Mundo do Trabalho (Acessuas Tra-

balho) busca a autonomia das famílias usuá-
rias dos programas sociais, por meio da in-
tegração ao mundo do trabalho. As 
Oficinas de Criatividades se pro-
põem a executar a proposta 
Desenvolvimento de Habili-
dades e Orientação para o 
Mundo do Trabalho, que cons-
titui um dos quatro eixos que 
formam a abrangência do 
Acessuas Trabalho, sendo os de-
mais a Identificação e Sensibilização 
dos Usuários; o Acesso às oportunidades; 
e Monitoramento. 

Os instrutores das Oficinas de Criativida-

des do CIEE são auxiliados por ferramentas 
como a música, a poesia, a dança e outras 
formas de arte. “Nossas partilhas nos leva-
ram até o quanto temos de nos implicar na 

formação de políticas que nos fortale-
çam, negros e negras, homens e 

mulheres, LGBTQI+, pessoas 
com deficiências, pobres tradi-
cionais, pobres quilombolas e 
tantas outras diversidades 
que compõem as relações so-

ciais”, resumiu Ubiratan Dias, 
analista de projetos Sociais na 

Superintendência de Ação Social e 
Filantropia do CIEE (SUASF CIEE), duran-

te o 5º Evento de Concluintes das Oficinas 
de Criatividades SP – 1º Semestre de 2022.●

As Oficinas de Criatividades  
e o Acessuas 

NO BRASIL 
 
23.483  
TOTAL DE JOVENS  
ATENDIDOS  
 
3.134  
OFICINAS  
REALIZADAS  

EM SÃO PAULO 
 
4.005  
TOTAL DE 
ATENDIDOS  
 
713  
OFICINAS  
REALIZADAS  
 
10  
TEMÁTICAS 
OFERTADAS

 
 
221  
GRUPOS  
ATENDIDOS  
 
84  
ÓRGÃOS E  
ENTIDADES 
ENVOLVIDAS  
 
 

DADOS  2017 - 2022 

1º SEMESTRE 2022 
 
 

GRANDE SP E CAPITAL   
 
 

16  
INSTITUIÇÕES  

ATENDIDAS 
 

345  
JOVENS  

PARTICIPANTES 
 

69,04%  
FREQUÊNCIA 

 
30  

OFICINAS  
REALIZADAS 
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K PAINEL DE VAGAS 

ESTÁGIO

Empresa/Vaga:        LLYC – Estágio em Comunicação
Horário:                       10h às 17h 
Requisitos:                Ensino Superior, cursando ou completo.  
Local:                            São Paulo/SP
Bolsa-auxílio:           R$ 1.400 
Benefícios:                Vale-transporte; vale-refeição 
Inscrição:                   https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/llyc-estagio-

em-comunicacao-destinado-a-diversidade-v2 

Empresa/Vaga:         ZOETIS – Estágio em Pesquisa Clínica
Horário:                       08h às 15h. 
Requisitos:                Ter disponibilidade para estagiar das 8h às 15h. 

Estudantes do Ensino Superior em Veterinária - 
previsão de formação para 06/2024 até 12/2025. 
Estudantes do Ensino Superior em Biologia - pre-
visão de formação para 06/2024 até 12/2025. Es-
tudantes do Ensino Superior em Zootecnia - pre-
visão de formação para 06/2024 até 12/2025. 
Possuir conhecimento avançado no Inglês. Residir 
em Campinas ou proximidades. 

Local:                            Campinas/SP
Bolsa-auxílio:           R$ 2.281 
Benefícios:                 Vale-transporte; refeição local; assistência mé-

dica e odontológica; Gym Pass; convênio com 
farmácia. 

Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zoetis-estag-
io-em-pesquisa-clinica-campinas-v1

Empresa/Vaga:         AVERY DENNISON – Estágio em Engenharia
Horário:                       8h às 15h 
Requisitos:                Ter no mínimo dois anos para realização do está-

gio. Cursar Engenharia Elétrica, Produção, Mecâ-
nica, Química da Computação.

Local:                            Vinhedo/SP 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.970,68 
Benefícios:                Ônibus fretado; auxílio-transporte; estaciona-

mento; restaurante na empresa; vale-alimentação; 
plano odontológico. 

Inscrição:                   https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/avery-den-
isson-vagas-afirmativas-v1

Empresa/Vaga:         ENDRESS+HAUSER - Estágio em Sistema de 
Gestão Integrada

Horário:                       08h às 15h 
Requisitos:                Estudantes do Ensino Superior em Administração 

de Empresas, Eng. Mecatrônica, Elétrica ou Pro-
dução com formação prevista para até 2026/2027. 
Inglês intermediário. Pacote Office. 

Local:                            Itatiba/SP
Bolsa-auxílio:           R$ 1.600 até R$ 1.800 (após 1 ano, aumento de 

R$ 200 no valor da bolsa). 
Benefícios:                Vale-transporte; estacionamento; refeição no lo-

cal; assistência médica e odontológica; seguro 
de vida. 

Inscrição:                   https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/endress-
hauser-estagio-em-sistema-de-gestao-inte-
grada-v1
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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.
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18.700* 
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 julho/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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K PAINEL DE VAGAS 

Empresa/Vaga:          INSTITUTO ABIHPEC - Estágio em MKT, publi-
cidade ou design digital

Horário:                     Das 09:00 às 16:00  
Requisitos:              Conhecimento e Redes Sociais; Boa escrita; PCD; 

Vaga destinadas apenas para pessoas com defi-
ciência; Auditiva;  Física;  Visual; Intelectual; Rea-
bilitado  

Local:                          São Paulo/São Paulo  
Bolsa-auxílio:         R$ 1.212 
Benefícios:               Vale-transporte; seguro-saúde; assistência odonto-

lógica; vale refeição; possibilidade de efetivação  
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/estagio-em-

marketing-instituto-ibihpec-v1 

Empresa/Vaga:       CODEBUDDY - Estágio em programação
Horário:                     30 horas Semanais. 2 folgas Semanais.  
Requisitos:              Estudantes cursando, a partir do 2° semestre, de 

Ciência da Computação, Analise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Redes de Computadores e 
cursos relacionados. Conhecimentos em Inglês; 
Fácil acesso a região de Moema.  

Local:                          São Paulo/São Paulo  
Bolsa-auxílio:         R$ 960 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-refeição  
Inscrição: https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/codebuddy-

estagio-em-programacao-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-auxílio:         R$ 2.000 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-refeição; plano odontoló-

gico; plano de saúde  
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/aqui-pay-est-

agio-em-operacoes-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 

formação entre dezembro de 2022 à junho de 
2025; Inglês intermediário; conhecimentos no Pa-
cote Office (especialmente Excel)  

Local:                          São Paulo/São Paulo  
Bolsa-auxílio: R$ 1.400 
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●

APRENDIZ
Empresa/Vaga:       BMW – Aprendiz PcD
Horário:                     12h às 18h 
Requisitos:              Ensino Médio, cursando ou concluído. Vagas des-

tinadas apenas para PcD físico, visual, reabilitado, 
auditivo. 

Local:                          São Paulo/SP
Bolsa-auxílio:         R$ 963 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-refeição; vale-alimentação. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/bmw-vaga-

para-pessoas-com-deficiencia-v1 

Empresa/Vaga:       SEBRAE - Aprendiz
Horário:                     30 horas/semanais; 02 folgas semanais – 9h às 

15h; ou 10h30 às 16h30. 
Requisitos:              Faixa etária 14 a 21 anos e 11 meses. Cursando 

no mínimo 8ª série/9º ano do Ensino Fundamen-
tal. Cursando Ensino Médio, 1º ao 3º ano. Forma-
dos no Ensino Médio, sem ingresso no Ensino Su-
perior. Jovens oriundos de família cuja renda per 
capita não ultrapasse 50% do Salário Mínimo Na-
cional. Não ter atuado como Jovem Aprendiz no 
arco administrativo 

Local:                          Piracicaba/SP 
Bolsa-auxílio:         a combinar 
Benefícios:              Vale-transporte; auxílio-refeição (R$ 20/dia); as-

sistência médica; seguro de vida. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/sebrae-pirac-

icaba-v2

Empresa/Vaga:       SEBRAE - Aprendiz
Horário:                     30 horas/semanais; 02 folgas semanais – 9h às 

15h; ou 10h30 às 16h30. 

6.200*  
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 julho/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

Vagas ONE (continuação)
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Requisitos:              Faixa etária 14 a 21 anos e 11 meses. Cursando no 
mínimo 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental. 
Cursando Ensino Médio, 1º ao 3º ano. Formados 
no Ensino Médio, sem ingresso no Ensino Superior. 
Jovens oriundos de família cuja renda per capita 
não ultrapasse 50% do Salário Mínimo Nacional. 
Não ter atuado como Jovem Aprendiz no arco ad-
ministrativo 

Local:                          Jundiaí/SP 
Bolsa-auxílio:         a combinar 
Benefícios:              Vale-transporte; auxílio-refeição (R$ 20/dia); assis-

tência médica; seguro de vida. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/sebrae-jund-

iai-v3 
 
Empresa/Vaga:       GM - Aprendiz 
Horário:                     30 horas/semanais 
Requisitos:              Ter disponibilidade para trabalhar das 07h às 13h 

ou das 14h às 20h. Pacote Office – conhecimento 
básico. 

Local:                          São José dos Campos/SP 
Bolsa-auxílio:         R$ 761,56 
Benefício:                 Vale-transporte. 
Inscrição:                   https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/gm-aprend-

iz-sao-jose-dos-campos-v1 
 
Empresa/Vaga:       BANCO SANTANDER - Aprendiz 
Horário:                     9H às 15h 
Requisitos:              Ter disponibilidade para trabalhar das 9h às 15h. 

Cursando ou Formado no Ensino Médio. Residir 
em Rio Claro/SP. 

Local:                          Rio Claro/SP 
Bolsa-auxílio:        a combinar 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-refeição; seguro de vida; as-
sistência médica. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/banco-sant-

ander-aprendiz-rio-claro-sp-v1 
 
Empresa/Vaga:       BANCO SANTANDER - Aprendiz 
Horário:                     9H às 15h 
Requisitos:              Ter disponibilidade para trabalhar das 9h às 15h. 

Cursando ou Formado no Ensino Médio. Residir 
em Souza/Paraíba 

Local:                          Souza/PB. 
Bolsa-auxílio:         a combinar 
Benefícios:               vale-transporte; vale-refeição; seguro de vida; as-

sistência médica. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/banco-sant-

ander-aprendiz-sousa-pb-v1 
 
Empresa/Vaga:       FAMAR - Aprendiz  
Horário:                     Das 08:00 às 14:00  
Requisitos:              Ter de 14 a 21 anos. Ensino Médio completo ou 

cursando em período noturno. Residir em Marília 
- SP  

Local:                          Marília/SP  
Bolsa-auxílio:         De R$771 até R$854 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-alimentação; seguro de vida 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/famar-

aprendiz-marilia-sp-v3 ●
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» Estágio PcD-Inclusão e Diversidade - Empresa no seg-
mento aromas e perfumes oferece vagas Inclusão e Diver-
sidade para universitários. Cursos: ensino superior em enge-
nharia de alimentos, engenharia química, farmácia e quími-
ca com, no mínimo, 4 semestres para conclusão do curso. 
Horário: 09h às 16h (intervalo de 01h para almoço). Bolsa-
auxílio: R$ 2.300. Benefícios: vale-transporte; assistência 
médica e odontológica; seguro de vida. Local: Tamboré/Alp-
haville/Santana de Parnaíba/SP. Inscreva-se no link:  
https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/inclui-
ciee-continuo/ 
 
» Estágio-Inclusão e Diversidade - Prefeitura de São Paulo 
abre vagas para estágio, Pcd e Diversidade. Cursos: todas as 
áreas do ensino superior.  Área: de acordo com o curso. Horá-
rio: a combinar, seg. a sex. Bolsa-auxílio: R$ 897,50. Benefício: 
auxílio-transporte (R$ 193.60). Local: centro de São Paulo/SP, 
perto da estação São Bento do Metrô. Inscreva-se: ligue para 
3003-2433 e informe que a ligação é referente a vaga de está-
gio aberta na prefeitura de São Paulo. 
 
» Jovem Aprendiz-PcD - Empresa no segmento automotivo 
oferece vaga de Jovem Aprendiz para PcD. Curso: Ensino Mé-
dio completo ou cursando. Área: administrativa. Idade: a par-
tir de 16 anos. Horário: 08h às 15h, 09h às 16h ou 12h às 18h. 
Salário: R$ 963. Benefícios: vale transporte; vale-refeição; as-
sistência médica e odontológica; seguro de vida. Local: zona 
sul, bairro Morumbi, São Paulo/SP. Inscreva-se no link: 
https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/inclui-
ciee-continuo/  
 
» Jovem Aprendiz-PcD - Empresa no segmento medicinal 
oferece vaga para Jovem Aprendiz PcD. Curso: ensino mé-
dio cursando ou completo. Horário: 08h às 14h, seg. a sex. 
Salário: R$ 1.625,10. Benefícios: vale-transporte; vale-refei-
ção, assistência médica e odontológica; seguro de vida. Lo-
cal: Taboão da Serra – São Paulo/SP. Inscreva-se no link: 
http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/elanco/lo-
gin.asp● 

Vagas CIEE /  
PcD e Inclusão
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P BOM SABER

 VOCÊ PODE  
 VOLUNTARIAR NA ONU,  
 ATÉ MESMO ON-LINE 

Somado ao aprendizado e ao estágio, o voluntariado, cada vez mais, soma 
pontos no currículo das juventudes. Você pode voluntariar em programas 
aplicados no bairro, cidade aonde mora, em outros estados ou mesmo no 

exterior, por exemplo, na Organização das Nações Unidas (ONU). Essa importante 
entidade mantém o programa “UN Youth Volunteers - UNV”, voltado para pessoas a 
partir de 18 e até 29 anos de idade. Você não pode viajar agora? Não é desculpa. O 
programa tem a modalidade Voluntariado On-line.

O QUE É O VOLUNTARIADO 
ON-LINE DA ONU 
Virtualmente, você dedica 
as suas habilidades e 

conhecimentos para promover a paz 
global e reduzir impactos negativos, os 
causados pela fome e a exclusão em 
todas as formas pelas quais ela se 
apresenta. A partir do conforto da sua 
casa e por meio de qualquer dispositivo, 
você ajudará a enfrentar os desafios do 
desenvolvimento humano sustentável. 

 
COMO FUNCIONA 
A oferta para Voluntariado 
On-line (assim como para as 
modalidades presenciais) se 

dá através das organizações parceiras da 
ONU – entidades da própria ONU; 
instituições governamentais ou 
instituições públicas; organizações da 
sociedade civil, as quais são intituladas 
anfitriãs. As ofertas são publicadas pela 
ONU na Plataforma Unificada de 
Voluntariado (UVP), que é acessada em 
(https://app.unv.org/?type=online). 

REQUISITOS  
Para se tornar Voluntário 
On-line, todo jovem 
interessado pode oferecer 

parcela do seu tempo e as suas 
habilidades para contribuir com os 
esforços globais de desenvolvimento 
humano sustentável. Não é necessário 
nenhum histórico específico.  
Na UVP há filtros que apontam  
quais os perfis que se aproximam das 
tarefas a realizar, em acordo com as 
vagas ofertadas. 

 
CANDIDATURA 
» As organizações  
anfitriãs, previamente 
credenciadas pela ONU, 

publicam suas ofertas na UVP a partir de 
formulário disponibilizado on-line 
» Os voluntários selecionam as tarefas de 
seu interesse e se candidatam 
» As anfitriãs selecionam os  
voluntários pretendentes. ● 
 

» Para saber tudo sobre como voluntariar on-line na ONU, 
acesse (www.unv.org/become-online-volunteer).  

» Sobre voluntariado presencial no Brasil e exterior, acesse 
(www.unv.org/become-un-youth-volunteer)

“HÁ MUITO QUE AS 
NAÇÕES UNIDAS 

RECONHECEM QUE  
A IMAGINAÇÃO,  

A CRIATIVIDADE E A 
 ENERGIA DOS JOVENS  

SÃO VITAIS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

CONTÍNUO  
DAS SOCIEDADES.”  

António Guterres, 
 secretário-geral das  

Nações Unidas
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