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O ESFORÇO É GRANDE

CENÁRIO POSITIVO
PARA APROVAÇÃO DO
ESTATUTO DO APRENDIZ,
DIZ BERTAIOLLI

» Na Agenda dos
Vestibulandos, dicas para
orientar você

» Com INCLUI CIEE,
processo seletivo focado
em diversidade

» Caixa Econômica abre
inscrições nacionais para
estágio

2

JOVEM CIEE Nº 73 / AGOSTO DE 2022

Índice
» PÁGINA 3
Giro | Em parceria, CIEE e ICAB abrem portas para

jovens no audiovisual brasileiro
• Caixa abre inscrições para processo seletivo de estágio
 CARTA AO LEITOR

E

stamos às vésperas da
Expo CIEE Virtual 2022 e
por isso esta edição da
Jovem CIEE aborda com
detalhes o que vai rolar
nessa que é uma das maiores feiras
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trabalho, as cotas para contratação, a
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P GIRO

Caixa abre
inscrições para
processo seletivo
de estágio

EM PARCERIA, CIEE E ICAB
ABREM PORTAS PARA
JOVENS NO AUDIOVISUAL

O

CIEE e o Instituto
de Conteúdos
Audiovisuais Brasileiros (Icab) firmaram
parceria inédita para
contratação de estagiários e aprendizes no setor audiovisual
brasileiro. Trata-se do programa Futuro. AV, iniciativa pioneira de estímulo e auxílio para empresas privadas, órgãos públicos e profissionais
liberais do setor audiovisual, de novas
mídias e áreas correlatas para impulsionar a formação de mão de obra
especializada.
Trata-se de passo fundamental
para o setor audiovisual, que enfren-

ta carências no sentido
da profissionalização técnica. Empresas e estudantes interessados já
podem se cadastrar gratuitamente no portal
do programa Futuro. AV. Inicialmente, o portal está habilitado para
inscrição de vagas de estágio. O sistema acolhe candidatos com o perfil
desejado, para que a empresa possa
criar etapas de seleção e testes, gerenciar e se comunicar com os candidatos. Após o processo seletivo, a
elaboração do contrato e a assinatura de documentos é feita de forma
eletrônica, na plataforma do CIEE. ●

» Você pode conferir mais informações sobre essa parceria
e como se inscrever utilizando o QR Code:

E

stão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários da
Caixa Econômica Federal, com
abrangência em todo o território nacional.
As vagas são destinadas para estudantes
do Ensino Médio (Regular, Técnico e Educação de Jovens e Adolescentes - EJA) e
dos cursos de Arquitetura e Urbanismo,
Direito e Engenharias. O valor da bolsaauxílio é entre R$ 400 e R$ 500 no caso dos
estudantes do Ensino Médio, a depender
da carga horária, e chega a R$ 1.000 para
os alunos do Ensino Superior. O auxíliotransporte é de R$ 130/mensal. ●

» As inscrições podem ser
realizadas no Portal CIEE
através do QR Code a seguir:
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P INCLUSÃO

PARA A MEDIA.MONKS,
CIEE APLICA PROCESSO
SELETIVO FOCADO
EM DIVERSIDADE

P

ara a inserção no
mundo do trabalho de integrantes
de grupos que enfrentam
os vários tipos de discriminação e preconceito, o Inclui CIEE vai muito além
de ofertar vagas, apoiado por seus parceiros. Encontros, palestras, webinários,
o formidável Encontro da Diversidade
(em 2022, acontecerá nos dias 27 e 20
de outubro, 100% on-line para alcançar
todo o nosso Brasil) são ações do Inclui
CIEE junto aos jovens confrontados pela exclusão. Em outra
ponta, o Inclui CIEE apoia
os parceiros da organização oferecendo expertise
para consolidar contratações assertivas, para a
empresa e para o jovem
colaborador.
Nesse aspecto, exemplo
bem sucedido vem da parceria
celebrada entre o CIEE e a produtora
Media.Monks, multinacional de origem

holandesa. “A Media.Monks
contratou os serviços do
INCLUI CIEE para realizar o
primeiro programa de estágio na empresa e as vagas eram
afirmativas, ou seja, destinadas
ao público da diversidade mulheres, comunidades
LGBTQIAP+, geração, pessoas com deficiência, pretos e pardos”, conta a supervisora de Inclusão
Social – INCLUI
CIEE, Lilene Ruy.
Lilene explica
que antes do processo seletivo, foi realizada
palestra de sensibilização
sobre Diversidade e Inclusão para os gestores
dos futuros estagiários, a
equipe e RH. “Tamanha a importância do assunto para a Media.Monks, que participou na palestra
até mesmo a presidente da empresa,

Natália Fernandes”, destaca Lilene. O
processo seletivo consistiu em inscrição, entrevista de triagem no CIEE, dinâmica de grupo, entrevista final. Os
aprovados iniciarão o estágio em
setembro, 2022.
Uma das etapas do processo seletivo foi o encontro com gestores, realizado na Unidade CIEE Vila
Mariana, São Paulo/SP. O
depoimento parcial de
Hellen Souza Dos Santos,
estudante de administração,
uma das participantes do processo seletivo (assista outros depoimentos no CIEE Up Date https://youtu.be/2iKbhOuP3_I), diz bem
sobre como os jovens perceberam o
processo seletivo criado pelo INCLUI
CIEE. “É comum enfrentar comentários
que atrapalham a nossa desenvoltura
numa entrevista. Nesta entrevista eu me
senti completamente em casa, mesmo
sem ter conhecido ninguém antes.”

As várias frentes de atuação do INCLUI CIEE

O

INCLUI CIEE é o programa que abre as
portas do mundo do trabalho para
pessoas com deﬁciência (PcDs) e mais
todo um universo formado por jovens
pretos, pardos e das várias etnias, culturas
e nacionalidades que enfrentam
diﬁculdades para acessar oportunidades de
emprego e renda. Oferta vagas através dos
Programas de Aprendizagem e de Estágio e
tem como prática difundir a cultura da
produtiva convivência proﬁssional entre

pessoas de diferentes faixas etárias. Em
relação às mulheres, INCLUI CIEE trabalha
para buscar a equidade de gênero no
mundo corporativo. Como nas demais
frentes que atua, para as comunidades
LGBTQIA+ o trabalho do INCLUI CIEE vai
muito além de ofertar vagas para os jovens.
Por exemplo, atua junto às empresas
parceiras para auxiliar a quebrar
preconceitos relacionados à orientação
sexual e identidade de gênero. ●

» Saiba tudo o que o INCLUI CIEE
oferece, totalmente grátis. Acesse
(https://portal.ciee.org.br/iniciativas/incl
ui-ciee/candidatos/#conheca)
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PLEGISLAÇÃO

Relator no Congresso do
Estatuto do Aprendiz, deputado federal
Bertaiolli defende aprovação do PL 6461

C

» Assista à íntegra no
canal do YouTube do CIEE
(https://youtu.be/xlwQWHCE9xw)

omissão Especial instalada pela Câmara Federal no dia 01 de dezembro
(2021) analisa o Projeto de Lei (PL)
6461/19, que institui o Estatuto do Aprendiz. A proposta do PL 6461 é instituir novo
marco legal para o trabalho de jovens entre
14 e 24 anos, para fortalecer e modernizar
a Lei de Aprendizagem (nº 10.097/2000). O
relator nessa Comissão Especial, deputado
federal Marco Bertaiolli (PSD-SP), esteve
presente no encontro realizado no Teatro

“O País conta
com 48 milhões de
estudantes,
entretanto, apenas
cerca de 1,2 milhão,
entre estagiários e
aprendizes, têm
oportunidade de
ingressar no mundo
do trabalho.”
» Humberto Casagrande

CIEE (São Paulo/SP, 01/08/2022), denominado “Como a aprendizagem pode alavancar
a sua carreira”.
Para os mais de 400 Jovens Aprendizes
presentes no Teatro CIEE e a outras centenas que acompanharam o encontro pelas
redes sociais do CIEE, Bertaiolli explanou
sua posição enquanto relator – ele assume
integralmente que são de fundamental importância as iniciativas propostas pelo PL
6461/19, de autoria do deputado federal

“As iniciativas previstas
vão modernizar os
contratos de trabalho, as
cotas para contratação,
a formação proﬁssional
e os direitos dos
aprendizes. A lei precisa
ser modernizada e
atualizada, por isso
estamos escrevendo
o Estatuto do
Jovem Aprendiz.“
» Marco Bertaiolli

Imagens: Divulgação/CIEE

André de Paula (PSD-PE) e mais 25
parlamentares. O grupo é sensibilizado pela causa do Jovem Aprendiz, no
sentido de atualizar a legislação “que
já não oferece os incentivos adequados para a contratação de jovens – a
parcela da população mais atingida
pelo desemprego”, pontuou Bertaiolli.
Na abertura do encontro, o CEO
do CIEE, Humberto Casagrande,
lembrou que “o País conta com 48 milhões de estudantes, entretanto, apenas cerca de 1,2 milhão, entre estagiários e aprendizes, têm oportunidade
de ingressar no mundo do trabalho”.
Esse cenário pode mudar para muito
melhor mediante a aprovação do PL
6461, uma vez que, conforme Bertaiolli, “as iniciativas previstas vão modernizar os contratos de trabalho, as
cotas para contratação, a formação
profissional e os direitos dos aprendizes. A lei precisa ser modernizada e
atualizada, por isso estamos escrevendo o Estatuto do Jovem Aprendiz.
Agora, nossa missão é trabalharmos
para aprimorar a aprendizagem”,
afiançou Marco Bertaiolli.
Ainda, a abertura do evento contou com o superintendente da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes (Febraeda), Antonio Pasin. A Febraeda é uma
das instituições que têm acento no
grupo que, em Brasília, integra as análises e discussões que estão construindo o Estatuto da Aprendizagem. Tal
representatividade foi uma das abor-

“”(Há quase 22 anos,)
durante a criação da Lei
de Aprendizagem, as
entidades não foram
ouvidas, mas, agora,
temos espaço para
debater o que pode ser
aperfeiçoado, o que é
algo inédito.”
» Antonio Pasin

dagens de Pasin, por ocasião do encontro no CIEE. “(Há quase 22 anos,)
durante a criação da Lei de Aprendizagem, as entidades não foram ouvidas,
mas, agora, temos espaço para debater o que pode ser aperfeiçoado, o que
é algo inédito”, comemorou Pasin.
O webinário CIEE contou com o
apoio das seguintes instituições - Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes
(Febraeda); Centro de Apoio aos Jovens (Asam); Centro de Aprendizagem Metódica e Prática “Mário de
Santos” (Camp Cubatão); Centro de
Assistência e Motivação de Pessoas
(Camp Oeste): Centro Assistencial de
Motivação Profissional (Camp Pinheiros); Centro de Formação e Integração Social (Camp SBC - São Bernardo do Campo); Ensino Social Profissionalizante (Espro); Legião Mirim
de Vila Prudente; Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social (Nurap).
Na eventualidade de você ter perdido a transmissão do webinário “Como a
aprendizagem pode alavancar a sua
carreira” é fundamental que assista ao
evento para saber tudo o que está rolando em Brasília no ambiente da aprendizagem, contado em detalhes por Antonio Pasin, conforme destacou o superintendente de Administração, Finanças e
Tecnologia do CIEE, Marcelo Gallo,
apresentador do evento, assim como os
argumentos do deputado Marco Bertaiolli em defesa do PL 6461.●
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P FEIRA ESTUDANTIL

EXPO CIEE 2022
A PASSARELA
PARA O TEU
FUTURO

D

EXPO CIEE 2022
12 A 16 DE
SETEMBRO
100% VIRTUAL

e 12 a 16 de setembro acontece
a Expo CIEE 2022, passarela virtual que se estenderá de norte a
sul e de leste a oeste do Brasil, disponibilizando oportunidades de vagas para
aprendizagem e estágio e expansão de
conhecimentos. Ofertar inúmeras oportunidades para as juventudes alcançarem
vagas de aprendizagem e de estágio é a
força motriz que movimenta a Expo
CIEE, que é anual e um dos maiores
eventos estudantis da América Latina.
Além das possibilidades de inserção no
mundo do trabalho, a educação, a capacitação, a orientação, o direcionamento
profissional e acadêmico são as atrações
da Expo CIEE 2022, que acontecerá em
formato 100% virtual.
Até 2019 a feira era presencial, realizada na capital paulista e algumas cidades do interior do estado de São Paulo e capitais do país (Goiânia e Fortaleza). Por força da pandemia causada pelo vírus corona, as edições 2020/2021
foram realizadas no formato virtual,
com exponencial crescimento do alcance. Daí esse formato ter sido adotado como regra pelo CIEE e assim abrir
as portas da feira para as juventudes de
todos os recantos do país.
Como será a Expo CIEE 2022? Você pode pensar em refrões da música
“Aquarela”, começando por “vamos todos, numa linda passarela (...)”. Sim! A Expo CIEE
2022 será linda passarela, por
onde você caminhará “(...) e
caminhando chegará
no muro e ali logo em
frente, a esperar pela

gente, o futuro está”. A linda passarela
da Expo CIEE 2022 levará você às ofertas de vagas e, igualmente importante,
ofertará palestras que iluminarão o seu
futuro - “uma astronave que tentamos
pilotar, (...) não tem hora de chegar e
sem pedir licença, muda a nossa vida”.
É isso. A feira tem por objetivo promover em um único espaço o encontro entre empresas, instituições de ensino e
os visitantes, proporcionando a troca
de informações e experiências que ampliam a visão da nova geração sobre
seus futuros.
Você, que pertence às Juventudes
CIEE, tem o privilégio de receber estas
informações. Agora, faça a sua parte
para a democratização do conhecimento – compartilhe com seus colegas, amigos, parentes. Diga a eles que
podem acessar o evento, totalmente
gratuito para, durante cinco dias, tomar conhecimento de ofertas de vagas
e assistir às palestras de especialistas
nos vários temas que interessam aos
jovens à procura dos conhecimentos
que os auxiliarão a conquistar vaga no
mundo do trabalho.
Para tanto, basta que eles passem a
fazer parte das Juventudes CIEE, cadastrando-se no portal da organização (https://web.ciee.org.br/estudante/novo-cadastro-basico) e depois
no hotsite da Expo CIEE
(https://credenciamento-expo.ciee.org.br/AOL7CIEE/).
Sempre e tudo absolutamente gratuito. A seguir, um pouco
do muito que vai rolar na
Expo CIEE 2022.
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EXPO CIEE 2022
zera as distâncias
entre cidades
A distância entre São Paulo/SP e Rolim de
Moura/RO, em linha reta, é de 2073 km. Porém, para as juventudes CIEE a distância é
de alguns centímetros – aqueles centímetros entre o jovem e o seu dispositivo de
acesso à internet, tais como o computador,
o celular, smartphone e tablet. Usamos Rolim de Moura como exemplo, mas vale para
as cidades dos mais remotos recantos do
país. Zerar distâncias e democratizar o conhecimento é a ação do CIEE anualmente
fortalecida pela Expo CIEE.

Na EXPO CIEE 2022,
empresas estarão de
olho em você
Olha só que bacana. Quando você acessar a
Expo CIEE 2022 (https://www.expociee.com.br),
visitará quantos estandes desejar. Alguns
expositores participam para contar sobre o
ambiente corporativo (valores, diversidade,
acolhimento, dentre outros) que poderá
acolher você. São empresas que estão de olho
nas juventudes para identificar jovens talentos,
com perfis capazes de atender seus interesses.
No mundo de hoje, o interesse das empresas
nos jovens reside mais nos conceitos People
Skills do que em experiência profissional.

A importância das people skills você
conhecerá na EXPO CIEE 2022

A

té o fechamento desta edição (30/08/2022), 21 expositores têm
presença confirmada na Expo CIEE 2022. “Diferente das edições
anteriores, nas quais prevaleceu a presença de instituições de ensino,
a Expo CIEE 2022 está bastante diversificada”, compartilha Alexandre
Altenfelder, supervisor de Feiras do CIEE. “Algumas empresas participam
para ofertar vagas, outras para mostrar a força empregadora da sua
marca, outras para divulgar seus cursos, outras ainda para oferecer
palestras. Durante os cincos dias da feira, serão proferidas
mais de 50 palestras, com temas de fundamental importância para as juventudes. A abertura (09 horas, 12 de
setembro) terá a palestra ‘O poder das People Skills
no futuro do Trabalho’, que levará às juventudes a
expertise do palestrante Luís Vabo Jr.”, completa.
Luís Vabo Jr. é fundador da Vabo23 Educação,
professor da Link SB e Empreendedor Endeavor.
People Skills é o termo que ele utiliza para ir além
das Soft Skills ao abordar os pontos que ajudam a
identificar o que deve ser priorizado na construção
da carreira, dos negócios, da vida pessoal - o que envolve Inteligência Emocional e Autoconhecimento. Alexandre Altenfelder comentou sobre outra palestra que ele
acha bem legal, que é “Faça com propósito, faça de propósito”
(dia 15, 09 horas). E quem vai “propositar” você é ninguém menos do
que Tamara Braga, Head de Diversidade e Inclusão (D&I) na Gupy,
empresa de tecnologia para RH e criadora do Hackspace, iniciativa voltada para a preparação de integrantes de grupos minoritários para o
setor empresarial.
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Vem que tem vagas de Aprendizagem e de Estágio na Expo CIEE 2022

Q

uando você entrar na Expo CIEE 2022
pelas portas da web, terá à disposição
tudo que foi escrito até aqui. Temos que
contar mais. Nos estandes, você encontrará
botões para fazer contato imediato de primeiro grau através de chat, receber infor-

mações e se candidatar a vagas.
Agora, a cereja do bolo. Quem conta é
Alexandre Altenfelder. “Na Expo CIEE 2022 espera por você o estande do CIEE ONE. Ao chegar, você poderá clicar em um dos cards que
permitirá a você pilotar a astronave que o le-

vará aonde o futuro está. Por meio de recrutamentos que aliam uso de tecnologia e avaliação comportamental de hard e soft skills, o
CIEE ONE encontra candidatos para vagas de
estágio ideais para cada empresa, de maneira
rápida e assertiva”, finaliza.

PALESTRAS E EXPOSITORES
DA EXPO CIEE 2022
★ A Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência
(Abrapp) ofertará palestras sobre a
importância de organizar a vida
econômica desde cedo.

N

a Expo CIEE 2022, o
Auditório Lab CIEE
disponibilizará 35 palestras, a
exemplo daquelas a proferir por
Luís Vabo Jr. e Tamara Braga. Todas
serão transmitidas ao vivo,
algumas a partir dos ambientes
dos palestrantes, enquanto outras
terão por cenário o palco do
Teatro CIEE, porém, sem plateia.

★ Dentre as atividades previstas pela
Bayer, orientações e palestras sobre
educação sexual.
★ No Auditório Bradesco, patrocinador
master da Expo CIEE, as palestras
incluirão educação ﬁnanceira e
ﬁnanciamento estudantil.
★ Cais Mentoria marca presença
na Expo CIEE 2022 para mostrar
suas atividades junto a jovens de
altíssima vulnerabilidade, através de
mentoria gratuita.
★ As novidades sobre seus principais
cursos de graduação serão levadas à
Expo CIEE 2022 pelo Centro
Universitário Facens, de
Sorocaba/SP.

PARA OS
INSCRITOS NA
EXPO CIEE 2022,
AS PALESTRAS
FICARÃO
DISPONÍVEIS
DURANTE 25
DIAS APÓS O
EVENTO.

★ O Centro Universitário São Camilo,
referência nacional em educação na
área da saúde, apresentará seus
cursos presenciais e EAD em várias
áreas de ensino.
★ Galena receberá você para mostrar sua
forma de preparar os jovens para o
ingresso no mundo do trabalho, através
de modelo que une os talentos às
oportunidades.

★ Sobre vestibular on-line gratuito, cursos
e inovações em ensino superior você
saberá ao visitar o estande da
Faculdade Phorte na Expo CIEE 2022.
★ Fundação Santo André (FSA)
apresentará seus cursos e as várias
oportunidades oferecidas aos jovens
pela instituição.
★ Difundir a cultura cooperativista e
contribuir para o desenvolvimento
sustentável das comunidades marca a
presença do Instituto Sicoob, um dos
patrocinadores da feira.
★ O Instituto World Opportunity (WO)
mostrará a sua proposta de tornar o
aprendizado on-line de idiomas
acessível inclusive para jovens em
condições de vulnerabilidade.
★ Pioneira em tecnologia para a
mobilidade do futuro, fornecedora para
a indústria automotiva, a Mahle
mostrará na Expo CIEE 2022 sua força
de marca empregadora.
★ Gigante do agronegócio, a Raízen se
apresentará como marca empregadora
aos jovens estudantes que buscam
oportunidades proﬁssionais.
★ A Universidade Cruzeiro do Sul
promete fazer a sua graduação
acontecer ao apresentar os programas
de bolsas e ﬁnanciamentos, além dos
principais cursos que disponibiliza.

Para a Expo CIEE 2022, são parceiros de mídia do CIEE o portal Catraca
Livre e o Jornal Folha de São Paulo.
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K PAINEL DE VAGAS

S

erviço 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, selecionamos os candidatos ideais de maneira rápida e assertiva. Todos os processos são
feitos com a utilização exclusiva de um aplicativo que oferece processo seletivo gamificado 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.

Vagas ONE
ESTÁGIO
Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:

Inscrição:

Empresa/Vaga:
MOTOROLA - ESTÁGIO EM GERENCIAMENTO
DE PROJETOS - R&D - JAGUARIÚNA/SP
09h às 15h30.
Superior em Engenharia da Computação, Ciência
da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia
de Produção, Análise de Sistemas ou Sistema de
Informações, cursando, formação prevista entre
jun./2024 e dez./ 2024; disponibilidade para realizar o estágio presencial em Jaguariúna (3 dias na
semana), das 9h às 15h30. Vagas em sistema hibrido (2 dias em home office); Microsoft Excel ou
Google Sheets avançado; conhecimentos em extração de dados com SQL e Google Bigquery; conhecimentos em ferramentas de visualização de
dados como Google Data Studio e Tableau; inglês intermediário/avançado; familiaridade com
Salesforce (desejável).
Jaguariúna/SP.
R$ 1.881 até R$ 2.052.
Transporte fretado; seguro de vida; assistência
odontológica; Gympass; convênio médico; valerefeição; 13° da bolsa.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/motorolaestagio-em-gerenciamento-de-projetos-r-d-jaguariuna-sp-v1

12.900*

VAGAS PARA
ESTÁGIO EM
OFERTA NO CIEE

Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:

Inscrição:

WESTERN ASSET - ESTÁGIO EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO.
30 horas semanais; 2 folgas semanais.
Ter disponibilidade para estagiar 6 horas diárias;
Ensino Superior em TI, cursando, previsão mínima de formação em jun./2024; conhecimento
intermediário no idioma inglês; ter fácil acesso ao
bairro Vila Nova Conceição.
São Paulo/SP.
A informar para os interessados.
vale-transporte; vale-refeição.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/western-asset-estagio-em-tecnologia-da-informacao-v2
HBA - ESTÁGIO NO COMERCIAL
30 horas semanais; 2 folgas semanais.
Superior em Engenharias: Elétrica; Mecânica, cursando a partir do 4° semestre; disponibilidade
para estagiar presencialmente durante 6
horas/dia; ter interesse na área comercial; inglês
básico; conhecimento básico/intermediário em
Informática (Word/Excel).
Monte Alto/SP
R$ 1.886.
Seguro de vida; restaurante na Empresa; assistência médica (opcional); vale-transporte (R$ 450);
cesta básica.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/hba-estagiona-area-comercial-v1

Consulta para estudantes já inscritos
no Banco CIEE de Talentos e
inscrições para os não cadastrados:

WWW.CIEE.ORG.BR
*Total em agosto/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:

Inscrição:

CHEMLUB - ESTÁGIO EM FATURAMENTO
E VENDAS.
08h às 15h.
Superior em Administração de Empresas, cursando,
formação prevista entre jul./2023 e dez./2024; pacote Office intermediário; residir na região de Valinhos/SP ou Vinhedo/SP.
Valinhos/SP.
R$ 1.450.
Vale-refeição; vale-transporte; seguro de vida.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/chemlub-estagio-em-faturamento-e-vendas-v1
TODO - ESTÁGIO EM OPERAÇÃO E MELHORIA
DE PROCESSOS
09h às 16h.
Superior em Administração ou Engenharia de Produção, cursando entre o 5° e o 7° semestre; Excel intermediário; Power Point intermediário; desejável
experiência profissional anterior.
Barueri/SP.
R$ 1.500.
Vale-transporte; vale-refeição.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/todo-estagioem-operacao-e-melhoria-de-processos-v1
PILKINGTON - ESTÁGIO FISCAL
10h às 17h.
Ensino Superior em Ciências Contábeis ou Administração, cursando, formação a partir de jul./2023;
pacote Office básico; inglês básico; residir em Caçapava/SP ou Taubaté/SP.
Caçapava/SP.
R$ 1.496,40.
Vale-transporte; seguro de vida; transporte da Empresa; assistência médica.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/pilkington-estagio-fiscal-v1
HBA - ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO.
30 horas semanais; 2 folgas semanais.
Superior em Engenharias: Elétrica, Mecânica, Produção, cursando a partir do 4° semestre; disponibilidade para estagiar presencialmente durante 6 horas/dia; inglês básico; conhecimento
básico/intermediário em Informática(Word/Excel).
Monte Alto/SP.
R$ 1.886.
Seguro de vida; restaurante na Empresa; assistência
médica(opcional); vale-transporte (R$ 450); cesta
básica.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/hba-estagiona-area-de-producao-v1

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:

Inscrição:

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:

Inscrição:
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OURO BNK - ESTÁGIO COMERCIAL
30 horas semanais; 2 folgas semanais.
Superior em Administração, Marketing, Gestão Comercial ou Gestão Financeira, cursando, formação
prevista a partir de dez./2023.
São Paulo/SP.
R$ 1.200.
Vale-transporte; auxílio de custo; seguro de vida;
possibilidade de efetivação.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/ouro-nmk-estagio-comercial-v1
BMC SOFTWARE - ESTÁGIO EM RH
10h às 17h.
Superior em Administração ou Recursos Humanos,
cursando, formação previsa a partir de jul./2023; inglês intermediário/avançado; pacote Office intermediário; espanhol (diferencial).
São Paulo/SP.
R$ 2.200 até R$ 2.400.
Vale-transporte;
seguro de vida;
vale-refeição.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/bmc-softwareestagio-em-rh-v1
GESTÃO XXI - ESTÁGIO EM TI ATENDIMENTO/SUPORTE TÉCNICO
08h30 às 15h30.
Superior em Administração, Análise de Sistemas,
Sistema de Informação, Ciência da Computação,
Redes ou Engenharia da Computação, cursando,
formação prevista a partir de jul./2023; conhecimento em banco de dados; noções de sistema ERP,
Windows e Internet; residir em São Caetano do
Sul/SP ou região do ABC.
São Caetano do Sul/SP.
R$ 1.300.
Vale-transporte; vale-refeição; possibilidade de efetivação.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/gestao-xxi-estagio-em-ti-atendimento-suporte-tecnico-v2
MOORE BRASIL - ESTÁGIO EM CONTABILIDADE
09h às 16h.
Superior em Ciências Contábeis, cursando, formação prevista a partir de jul./2023; Excell intermediário; conhecimentos em inglês (diferencial); conhecimentos em Contmatic e Phoenix (diferencial).
São Paulo/SP
R$ 1.500.
Vale-transporte; vale-refeição (R$ 28/dia); seguro
de vida;
possibilidade de efetivação.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/moore-brasilestagio-em-contabilidade ●
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Vagas ONE

(continuação)

APRENDIZ
Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:
Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APRENDIZ
SANTOS-SP
30 horas semanais; 2 folgas semanais.
Ensino Médio, concluído ou cursando; residir na
região de Santos/SP; ter 18 anos ou mais.
Santos/SP.
A informar para os interessados.
Vale-transporte; seguro de vida; assistência odontológica; assistência médica; vale-refeição.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/instituicaofinanceira-aprendiz-jundiai-sp-v2
TENARIS CONFAB - APRENDIZ
ADMINISTRATIVO
08h às 12h.
Ter entre 18 e 24 anos; ter fácil acesso ao bairro
Moreira Cesar/Pindamonhangaba/SP; Não estar
cursando Ensino Superior; Conhecimento básico
no pacote Office; disponibilidade para aprendizagem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
Pindamonhangaba/SP
A combinar.
Vale-transporte; convênio médico; convênio
odontológico; seguro de vida.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/tenaris-confab-aprendiz-administrativo-v1
FICO - VAGAS AFIRMATIVAS DE APRENDIZ
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
30 horas semanais; 2 folgas semanais.
Ensino Médio, cursando ou completo, vagas destinadas apenas para pessoas com deficiência (PcD)
auditiva, física, reabilitado, visual.
São Paulo/SP
R$ 1.500.
Vale-transporte; seguro de vida; vale-refeição; assistência odontológica.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/fico-vagasafirmativas-para-pessoas-da-diversidade-v1

6.200*

VAGAS BRASIL
PARA APRENDIZ
EM OFERTA NO CIEE

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:
Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:
Empresa/Vaga:
Horário:
Requisitos:

Local:
Bolsa-auxílio:
Benefícios:
Inscrição:

SEBRAE - APRENDIZ - PIRACICABA/SP
A combinar.
Faixa etária de 14 a 21 anos e 11 meses; Ensino
Fundamental, cursando no mínimo 8ª série/9º
ano. Ensino Médio, cursando do 1º ao 3º ano; Ensino Médio, formado, sem ingresso no Ensino Superior; renda familiar: jovens oriundos de família
cuja renda per capita não ultrapasse 50% do Salário Mínimo Nacional; não ter sido Jovem Aprendiz
no arco administrativo; disponibilidade para
aprendizagem das 9h às 15h; ou 10h30 às 16h30
(6 horas diárias).
Piracicaba/SP.
A combinar.
Vale-transporte; assistência-médica; auxílio-refeição (R$ 20,00/dia); seguro de vida.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/sebrae-piracicaba-v2
HUSQVARNA - APRENDIZ
09h30 às 15h30.
Não ter sido Jovem Aprendiz; não cursar faculdade; ter fácil acesso a Vila Leopoldina.
São Paulo/SP.
R$ 854.
Vale-refeição; vale-alimentação; vale-transporte;
assistência odontológica; assistência médica.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/husqvarna-v1
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APRENDIZ
JUNDIAÍ-SP
30 horas semanais; 2 folgas semanais.
Auxílio na organização dos staffs do Polo: agendamento e administração das pautas; participação
nos staffs; participação no check-in do Polo; agendar entrevistas de candidatos.
Jundiaí/SP.
R$ 1.090.
Vale-transporte; seguro de vida; assistência odontológica; assistência médica; vale-refeição.
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/instituicaofinanceira-aprendiz-jundiai-sp-v1●

Consulta para estudantes já inscritos
no Banco CIEE de Talentos e
inscrições para os não cadastrados:

WWW.CIEE.ORG.BR
*Total em agosto/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Vagas CIEE / PcD e Inclusão
» Vaga Estágio - Inclusão e Diversidade -

» Vaga Estágio – Inclusão e Diversidade.

Prefeitura de São Paulo abre vagas para
Estágio – PcDs e Diversidade. Cursos: todas as áreas do ensino superior, cursando.
Área: de acordo com o curso. Horário:
seg. a sex., horário a combinar. 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
estágio na prefeitura de São Paulo.

» Vaga Estágio – Inclusão e Diversidade.
» Vaga Aprendiz PcD - Inclusão e Diversidade, para pessoas com deficiência.
Curso: Ensino Médio, cursando ou completo. Área: administrativa. Horário: 08h
às 15h; 09 às 16h; ou 12h às 18h. Salário:
R$ 963. Benefícios: vale-transporte; valerefeição; assistência médica e odontológica; seguro de vida. Requisito: idade a partir de 16 anos. Local: São Paulo/SP, Zona
Sul, Morumbi, próximo à Estação do Metrô. Inscreva-se no link:
(https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/inclui-ciee-continuo/)

K IMPORTANTE

Empresa no segmento Aromas e Perfumes oferece vagas para universitários cursando, no mínimo, o 4º semestre para
conclusão no Ensino Superior em Engenharias: de Alimentos, Química, Farmácia e
Química, Economia, Relações Públicas,
Marketing, dentre outros. Horário: 09h às
16h (01 hora de intervalo para almoço).
Bolsa: R$ 2.300. Benefícios: vale-transporte; assistência médica e odontológica; seguro de vida. Inscreva-se no link:
(https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/inclui-ciee-continuo/)

Empresa líder de mercado no segmento tecnológico de softwares e aplicativos empresariais oferece vaga para universitários cursando, no mínimo, 0 3º semestre para conclusão nos cursos: Administração, Marketing, Publicidades e na
área de Tecnologia. Horário: 06
horas/dia, flexíveis. Bolsa: R$ 2.000. Benefícios: vale-transporte; vale-refeição;
plano de saúde Omin; Gym Pass; seguro
de vida. Escreva-se no link: (https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/inclui-ciee-continuo/)

» Vaga Jovem Aprendiz-PcD. Empresa
no segmento Medicinal oferece vaga
para Jovem Aprendiz PcD. Curso: Ensino
Médio, cursando ou completo. Horário:
08h às 14h, seg. a sex. Salário: R$
1.625,10. Benefícios: vale-transporte; vale-refeição, assistência médica e odontológica; seguro de vida. Local: Taboão da
Serra – São Paulo/SP. Inscreva-se no link:
(http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/elanco/Login.asp)●

TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS
PARA OS JOVENS CADASTRADOS.
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P CENÁRIO

AGENDA DO VESTIBULANDO

A

lém de datas que importam, a
Agenda do Vestibulando da Revista Jovem CIEE oferece dicas para
você conhecer meios que podem auxiliá-lo
a realizar o sonho de ingressar na universi-

dade. Por exemplo, há série de siglas que
até confundem o estudante que deseja saber tudo o que pode por em prática. É útil
saber o que significam. Aceita uma mãozinha? Vamos lá.
Marcos Santos/USP Imagens

FUVEST (Fundação Universitária para o Vestibular
Vestibular Fuvest, um dos
mais concorridos do País, destina-se a preencher vagas nas 43
Unidades de Ensino da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições
estão abertas (www.fuvest.br) e encerram às 12 horas do dia 23 de setembro.
Número de vagas na USP, cotas Fuvest e Sisu - Para o vestibular 2023, a USP
disponibiliza 11.147 vagas. Destas, 3.117

O QUE É O SISU

serão preenchidas através do
Sistema de Seleção Unificado
(SISU) e, dentre as 8.230 vagas
em concorrência pela Fuvest
para a USP, há a divisão de cotas destinadas a candidato AP (Ampla Concorrência), EP (candidato oriundo de Escola Pública) e EP/PPI (candidato oriundo de Escola Pública, autodeclarados Preto, Pardo
ou Indígena).

» VESTIBULAR FUVEST/USP 2023
Vagas
Ofertadas

Candidatos
AP

Candidatos
EP

Candidatos
EP/PPI

Candidatos
SISU

11.143

4.961

2.173

1.096

2.917

P CURTAS

N

a Expo CIEE 2022 (setembro, 12 a 16, 100% virtual),
instituições de ensino superior,
a exemplo do Instituto Sicoob,
da Cruzeiro do Sul Educacional,
Fundação Santo André (FSA), Facens e a Faculdade Phorte esperam por você para mostrar seus vestibulares e esclarecer sobre cursos, incentivos e concessão de bolsas. Inscrições grátis
no Portal do CIEE (https://bit.ly/3pD8PC3)

Se você foi bem no
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tem o que comemorar. Para além de 130 universidades brasileiras substituíram os seus vestibulares por notas do Enem. Como critério de seleção, inclusive para USP, o
Sistema de Seleção Uniﬁcada (SISU)
utiliza as notas alcançadas no Enem. O
Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação, reúne
todas as informações sobre o SISU e
demais meios públicos através dos
quais são ofertadas oportunidades de
acesso ao ensino superior – o Programa
Universidade para todos (Prouni) e o
Fundo de Financiamento Estudantil
(FIES). Acesse (https://bit.ly/3pGoxMY).

» UNICAMP: inscrições para o Vestibular
2023 pela internet (https://bit.ly/3TbwtTH),
encerram em 02/09/2022. Além da capital e 30 cidades do interior paulista,
quatro capitais e o Distrito Federal recebem as provas do Vestibular Unicamp –
Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza
e Salvador. Informe-se com detalhes
(https://bit.ly/3AheRNM)
» PUC/Rio: inscrições para o Vestibular
2023 pela internet (https://bit.ly/3pCb0pw),
encerram em 12/09/2022. Formas de
ingresso, vestibular tradicional, notas Enem,
Exames Internacionais. Download do manual em (https://bit.ly/3QOuAuS).
» Universidades Federais que substituíram
o vestibular por notas do Enem: Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), de Minas
Gerais (UFMG), da Bahia (UFBA), Pernambuco (UFPE) e Goiás (UFG).

