
17.400 VAGAS EM OFERTA!

+ANO III - NO 74 - SETEMBRO/2022

» Será em outubro o 
Encontro CIEE da 

Diversidade e Inclusão 

» Curso de tecnologia  
para aprendizes terá  

a oferta ampliada

» Levantamento aponta  
o crescimento de vagas 

para estágio 

APP MEU  
CIEE É 
GRANDE 
ALIADO DAS 
JUVENTUDES 
DO NORDESTE

APP MEU  
CIEE É 
GRANDE 
ALIADO DAS 
JUVENTUDES 
DO NORDESTE

A EDIÇÃO 2022 
CONSOLIDOU O 

FORMATO VIRTUAL 
DA EXPO CIEE 

A EDIÇÃO 2022 
CONSOLIDOU O 

FORMATO VIRTUAL 
DA EXPO CIEE 

+

+



2 JOVEM CIEE Nº 74 / SETEMBRO DE 2022

Revista Jovem CIEE é um informativo mensal dirigido aos inscritos no Banco de Talentos do CIEE. EDITORIA EXECUTIVA: Superintendência Institucional 
do CIEE: Ricardo Melantonio | Gerência de Comunicação do CIEE: Tânia Moura | Assistente de Produção: Fernanda Precaro | Diagramação e Projeto Visual:
More-AI | Críticas, sugestões e elogios: fernanda_precaro@ciee.org.br

H
á muito para você ler e 
saber nesta edição, que tem 
por focos principais os 
resultados da Expo CIEE 
Virtual 2022 e a repercussão 

do App Meu CIEE entre as Juventudes da 
Região Nordeste. 

A Expo CIEE Virtual 2022, que 
contou com mais de 60 mil visitantes, 
consolidou o formato, em especial pela 
democratização do encontro. Durante 
os cinco dias da Feira, jovens das mais 
diversas partes do Brasil interagiram 
com o CIEE, com os expositores e 
acessaram as vagas, cujo número 
superou 16.800 na soma das ofertas 
para Estagiários e Aprendizes CIEE. Foi 
grande a presença virtual dos jovens 
nas 70 palestras ofertadas pelo CIEE e 
os expositores, proferidas por 
renomados palestrantes, sempre 
voltadas para o mercado de trabalho. 

Na matéria sobre a Regional 
Nordeste, contamos um pouco sobre a 
Região, a distribuição das unidades CIEE
em área que abrange 1,55 milhão de km2

e a repercussão do Aplicativo Meu CIEE. 
Você vai saber por que o Meu CIEE, 
embora de lançamento recente, já está 
fazendo história entre as Juventudes CIEE 
do Nordeste, conforme contam a gerente 
da Regional Nordeste, Erika Araújo, e 
Flavianny da Silva Santos, a jovem 
aracajuense que através do CIEE está se 
preparando para o mercado de trabalho. 

Esta edição traz lembrete importante – 
a realização, nos dias 27 e 28 de outubro, 
do Encontro CIEE da Diversidade e 
Inclusão 2022, que será on-line para todo 
o Brasil e contará com legendas, 
audiodescrição e Libras para oferecer a 
todos a melhor experiência. Boa leitura! 

Revista Jovem CIEE 
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O CIEE tem novo curso voltado 
para a área de tecnologia. Trata-
se do “Operador de Suporte: 

Hardware, Software e Redes”, capaci-
tação feita nos laboratórios de informática 
do polo CIEE da Vila Mariana, em São 
Paulo/SP. “O curso propõe às Juventudes 
CIEE o acesso ao conhecimento apro-
fundado, construindo mais pontes que 

poderão ajudar durante toda a sua carreira 
na área de computação”, explica Elaine 
Bancalá, gerente de Aprendizagem e 
Conteúdos do CIEE, alertando para o fato 
de “muitas instituições parceiras abrirem 
vagas através do CIEE para atuação na 
área de Informática”. Em breve, o novo 
curso estará disponível em diversas outras 
localidades do Brasil. ●

Até o final de 2022, a demanda 
por estagiários deve crescer 
13,3%, aponta levantamento iné-

dito contratado pelo CIEE junto à Con-
sultoria Tendências. A principal ala-

vanca do crescimento é atribuída 

ao número de vagas represadas durante a 
pandemia causada pelo vírus corona.  A 
projeção para 2023 aponta que o cresci-
mento deverá continuar, contudo, com me-
nor fôlego - cerca de 8,3%. Mesmo levando 
em conta as previsões de crescimento, o 
número de estagiários não chegará ao mes-
mo patamar da pré-pandemia. Esta pre-
missa, diz o CEO do CIEE, Humberto Casa-
grande, leva a concluir que o aumento 

real do número de vagas deverá ocorrer 
somente a partir de 2024. Atualmente, 

o número de estagiários no país é de 
707.903 e a concentração se dá no 
Sudeste - principalmente na cidade 
de São Paulo -, seguido pela região 
Nordeste. ●

Para o Jovem Aprendiz CIEE,  
novidade na área de tecnologia

P GIRO

» Para conhecer o curso 
acesse as informações 

pelo QR Code.

CIEE ESTIMA CRESCIMENTO DE  
13,3% NA DEMANDA  POR ESTAGIÁRIOS
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Ao final de julho (2022), o Espaço de 
Cidadania do CIEE em Salvador/BA 
sediou o Primeiro Encontro dos Ges-

tores Escolares das redes públicas municipal 
e estadual da região abrangida por Brotas – 
um dos mais extensos e com maior população 
dentre os bairros centrais da capital baiana. 
O evento foi iniciativa do Conselho Tutelar 
local e reuniu representantes de unidades 
básicas de saúde, CRAS, CREAS, instituições 
de ensino, dentre outras. Aos 36 convidados 
foram apresentados os serviços ofertados 
pelo Espaço de Cidadania aos jovens e ado-
lescentes, assim como o fluxo de inscrições e 
encaminhamentos. “Esses eventos são impor-
tantes para o conhecimento e fortalecimento 
da rede e aproximação com as escolas locais”, 
ponderou Lívia Tapuias Da Hora, assistente 
social do Espaço de Cidadania Salvador.  ●

Em Niterói/RJ, o superintendente Insti-
tucional do CIEE, Ricardo Melantonio, 
participou no XLI (41º) Encontro Nacional 

dos Estudantes de Direito (ENED), realizado 
entre os dias 30 de julho e 04 de agosto (2022). 
“Hoje, o CIEE conta com mais de 31 mil esta-
giários que estão cursando Direito ao redor 
de todo o País. Eventos como o ENED trazem 
importantes reflexões e informações para que 
esses jovens se mantenham atualizados e te-
nham conhecimentos complementares para 
se tornarem bons profissionais desde o início 
de suas carreiras”, disse o superintendente du-
rante a participação no encontro. ●

CIEE participa no  
41º  Encontro  
Nacional do ENED

» Confira como  
foi o evento usando  
o QR Code.
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Auxiliar a construção 
de um mundo mais 
justo, igualitário e in-

clusivo nos ambientes cor-
porativos e sociais é a finali-
dade do Encontro CIEE da Diversidade e 
Inclusão, evento anual que em 2022 será 
realizado nos dias 27 e 28 de outubro. O 
evento, 100% gratuito e on-line, possui players 
de legenda, audiodescrição e libras, para 

que os visitantes tenham a 
melhor experiência. Durante 
os dias do evento serão rea-
lizadas rodas de conversa 
sobre raça e etnia, inclusão 

da mulher, gerações, inclusão do público 
LGBTQIAP+ e inclusão de pessoas com defi-
ciência. As transmissões serão realizadas das 
09h às 17h30 no dia 27/10, e das 09h às 
17h45 no dia 28/10. ●

Vem aí o Encontro CIEE da Diversidade e Inclusão

No Espaço de Cidadania 
Salvador, 1º encontro  
de gestores escolares

P GIRO

» Você pode conferir informações  
sobre o Encontro CIEE da Diversidade  

e Inclusão através do QR Code
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Com o objetivo de discutir políticas 
públicas de empregabilidade para os 
jovens, o Centro de Integração Em-

presa-Escola (CIEE) está realizando Ciclo de 
Debates com candidatos a cargos eletivos. 
O primeiro a aceitar o convite foi o presiden-
ciável Ciro Gomes (PDT), que abriu a série 
no último dia 12 (setembro). 

Na abertura, Humberto Casagrande, 
o CEO do CIEE, destacou que ao reservar 
tempo para conversar com os jovens, Ciro 
os coloca entre suas prioridades. “Temos 
hoje no Brasil 48 milhões de estudantes – 
8 milhões são universitários e 40 milhões 
cursam Ensino Médio ou Básico. Não con-
seguimos enxergar que o governo tenha 
proposta efetiva para esses jovens”. 

Ciro falou do seu projeto de governo, 
caso eleito. Deu destaque ao que intitulou 
Plano de Estado para a Educação – projeto 
que prevê colocar a educação pública bra-
sileira entre as dez melhores do mundo, em 
prazo de 15 anos. Afirmou que é plena-
mente factível, e deu como exemplo a edu-
cação no Ceará, seu estado natal. “O Ceará 
é muito pobre, mas tem hoje 79 das 100 
melhores escolas públicas do País”, afirmou 
Ciro Gomes. 

O Ciclo de Palestras teve continuidade 
no dia 20 (setembro), com a presença de Tar-
císio de Freitas (Republicanos), candidato 
carioca ao governo de São Paulo. Na abertu-
ra, o CEO do CIEE, Humberto Casagrande, 
destacou a presença de Guilherme Afif Do-
mingos, “um dos fundadores do programa 
Jovem Aprendiz. No final dos anos 90, ele 
criou o programa Degrau, origem do Jovem 
Aprendiz”, destacou Casagrande. 

Conforme o candidato do Republicanos, 
uma das suas prioridades é o Ensino Médio. 
“A gente quer trabalhar nas escolas com o En-
sino Integral - triplicar o número das que exis-
tem hoje”, disse Tarcísio. Em relação às opor-
tunidades de empregabilidade, Tarcísio opina 
que a vocação de São Paulo é liderar, no Bra-
sil, o processo de transição energética. ● 
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» A ferramenta pode ser acessada 
pelo QR Code.União entre a Associação 

Brasileira de Jurimetria 
(ABJ), o Instituto dos 

Advogados de São Paulo (IASP) 
e o Centro de Integração Em-
presa-Escola (CIEE) resultou no 
lançamento do Observatório 
Digital dos Litígios Judiciais no 
Brasil. A plataforma digital, que terá atualização 
mensal, é destinada a auxiliar o levantamento 

de dados estatísticos da mo-
vimentação judiciária no Brasil, 
com o objetivo de tornar esses 
dados mais transparentes e 
acessíveis. Litígio é o termo ju-
rídico utilizado para indicar 
que há divergências entre as 
partes envolvidas em ação ju-

rídica. A iniciativa tem apoio da Federação 
dos Institutos dos Advogados do Brasil.  ●

Lançado o Observatório Digital dos Litígios Judiciais no Brasil

 Ciclo de debates   
 no CIEE discute   
 empregabilidade  
 para jovens  

PPROPOSTAS

Todos os debates do Ciclo de Palestras 
do CIEE com candidatos a cargos 

eletivos têm mediação do jornalista 
Carlos Nascimento e participação do 
CEO do CIEE, Humberto Casagrande.  

Para assistir à íntegra:  
 

» Ciro Gomes  
(https://bit.ly/3RVDrLJ) 

» Tarcísio de Freitas 
(https://bit.ly/3BsC6F7) 

 

O CIEE esclarece que foram 
convidados os candidatos à 
Presidência e candidatos ao 
Governo de São Paulo com 

melhor desempenho nas últimas 
pesquisas eleitorais.
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EXPO CIEE VIRTUAL 2022 
DESCORTINOU UNIVERSO 
REPLETO DE VAGAS E  
DE CONHECIMENTOS

Um clique, outro, mais um e todo o 
Universo CIEE pôde ser descorti-
nado na plataforma da Expo CIEE 

Virtual 2022 – a 25ª edição da feira e a ter-
ceira no formato on-line, adotado em 2019 
por conta das restrições impostas pela epi-
demia do vírus corona. Foi quando o CIEE 
fez do limão uma limonada e iniciou a 
edição virtual do evento, com resultado 
extraordinário – a expansão da facilidade 
para encontrar vagas com apoio de ferra-
mentas diferenciadas, assim como ampliar 
chances para os jovens adquirirem conhe-
cimentos de grande importância quando 

se trata de ingresso no mundo do trabalho. 
O formato virtual da Feira expandiu 

oportunidades aos jovens dos diferentes re-
cantos do Brasil, facilitando a busca de 
oportunidades locais de aprendizagem e 
de estágio ofertadas pelas empresas parcei-
ras, com auxílio das ferramentas digitais do 
CIEE para os contatos com os expositores. 
Durante a Expo Virtual 2022, o CIEE e os 
seus parceiros ofereceram série de palestras 
pertinentes ao mundo do trabalho, proferi-
das por profissionais e especialistas reno-
mados, às quais dificilmente teriam acesso 
jovens que moram distante de capitais. 

JOVEM CIEE Nº 74 / SETEMBRO DE 2022

Acesse:  
(https://expo.ciee.org.br/

entrada) 

P FEIRA DAS JUVENTUDES CIEE
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Dentre os mais de 60 mil visitantes nos 
cinco dias da feira, a Expo CIEE Virtual 
2022 recebeu jovens, por exemplo, de Feira 
de Santana (BA), Juazeiro do Norte (CE), 
Santarém (PA) e Campina Grande (PB). “A 
edição virtual da Feira está super 
consolidada como evento de-
mocrático, com alcance na-
cional, plataforma de fácil 
acesso e intuitiva, tanto 
em smartphones como 
em desktops”, comemora 
Alexandre Altenfelder, 
supervisor de Feiras, es-
trutura abrigada na Supe-
rintendência CIEE ONE 
(SuOne). 

Mas, e o jovens? Eles tiveram 
como se manifestar a respeito da Feira? 
Alexandre explica que a plataforma dispo-
nibilizou pesquisa de satisfação no modelo 
Net Promotor Score (NPS). Famosa mun-
dialmente, essa metodologia tem por fun-
ção mensurar o quanto uma organização é 
eficiente no trato com os usuários dos seus 
produtos ou serviços. A pontuação é de 0 a 
100 e a classificação “excelente’” é a partir de 
75 pontos. “Na avaliação dos jovens, O NPS 

da Expo CIE Virtual 2022 alcançou 80 
pontos, o que é considerado o Santo Graal 
dessa metodologia”, destaca Alexandre. 

“As expectativas foram mais do que su-
peradas. Em relação ao ano anterior, houve 

mais inscritos e o NPS foi superior ao 
da Feira anterior (80 ante 74). 

Houve grande diversificação 
de expositores e patrocina-

dores em termos de seg-
mentação, o que é ótimo. 
Por exemplo, tivemos 
empresas do ramo da 
saúde (Fleury e Bayer), 

Energia (Enel, Raízen e Co-
san) e educação financeira 

(Bradesco e Instituto Sicoob), 
escola de idioma, além das já tra-

dicionais instituições de ensino. As 35 
palestras do Auditório LAB CIEE foram o 
mapa de calor do evento, com excelente 
curadoria – palestraram figuras de reper-
cussão, como Romeo Busarello, Luis Vabo 
Jr., Ana Letícia Magá, Lúcia Helena Galvão e 
Tamara Braga. Os estandes do CIEE no pa-
vilhão, Universo CIEE e CIEE ONE foram os 
mais procurados pelos visitantes”, finaliza 
Alexandre Altenfelder.
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Vagas em Oferta 
durante a Expo 

CIEE Virtual 2022

TOTAL DA OFERTA

16.800 VAGAS 

ESTÁGIO

 12.500 VAGAS

JOVEM APRENDIZ

4.300 VAGAS

Audiência durante 
a Expo CIEE  
Virtual 2022

VISITANTES

+ de 60.000

GRAU DE SATISFAÇÃO

PONTUAÇÃO  
NPS 80 

(excelente)

Expansão do  
Conhecimento

35 PALESTRAS
PROFERIDAS NO LAB CIEE

35 PALESTRAS
OFERTADAS POR EXPOSITORES 

(Bradesco, Mahle, Fundação Santo 
André e Galena)

26 EXPOSITORES 
E APOIADORES

(estandes e/ou palestras)

EXPO CIEE VIRTUAL 2022 EM NÚMEROS
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AExpo CIEE Virtual 2022
ofertou para as juven-
tudes brasileiras o Uni-

verso CIEE e, nesse ambien-
te, o Lab CIEE, aonde foram 
ofertadas palestras on-line 
para os jovens e adolescen-
tes. Dentre os palestrantes 
esteve Jacqueline Rodrigues, 
do Grupo Fleury, psicóloga clí-
nica e da área da psicologia do 
Trabalho. Sob o tema “Como Cuidar 
da Saúde Mental”, Jacqueline deu à palestra 
o objetivo de instigar a reflexão acerca de 

importância desse cuidado, que 
é determinante para a manu-

tenção da saúde mental e 
consequente prevenção ao 
suicídio. 

O tema foi levado à Ex-
po CIEE Virtual 2022 como 

uma das ações que orien-
tam a adesão da organiza-

ção à campanha Setembro 
Amarelo. Criada em 2015 pela 

Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP) em parceria com o Conselho Federal 
de Medicina (CFM), a campanha é destina-

da a conscientizar para evitar que o suicídio 
ocorra. A Vida É a Melhor Escolha é o te-
ma em 2022. 

A psicóloga alertou que, de acordo com 
a maneira como as pessoas administram as 
suas habilidades, competências emocio-
nais, ambições, objetivos de vida etc. terá 
reações saudáveis ou negativas às deman-
das da vida. Para saber como a saúde men-
tal tem influência nas nossas condições fí-
sicas, no bem-estar, nas atividades relacio-
nadas ao cérebro e como administrar situa-
ções estressantes, assista a íntegra da pales-
tra no endereço (https://bit.ly/3RWK14J).

Campanha de 
prevenção à saúde 
mental, Setembro 
Amarelo foi destaque na 
Expo CIEE Virtual 2022
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O TAMANHO DO PROBLEMA
O número de diagnósticos e afastamentos causados  

por doenças mentais crescem a cada ano –  
e o rombo para as empresas, também. 

SAÚDE MENTAL 
IMPORTA 

O Brasil é o país 
com a maior taxa 
de pessoas com 
transtornos de 

ansiedade 
no mundo inteiro, e o  

quinto em casos de depressão, 

segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Conforme 

levantamento da instituição,

9,3%
dos brasileiros têm algum 

transtorno de ansiedade e a 

depressão afeta 

5,8%
da população. 

285 mil 
foi o número de 

afastamentos por 
conta de doenças 
mentais em 2020  

após a aposentadoria 
por invalidez pelos 
mesmos motivos 
somaram 290 mil 

 por ano a economia 
mundial perde  

US$ 1 tri
em produtividade 

devido aos transtornos 
mentais, segundo a 

OMS 

26%
foi o quanto 

aumentaram os 
afastamentos e 

aposentadorias por 
invalidez causados  

por doenças mentais 
em 2020

18,6 milhões
é o número de brasileiros  

que sofrem com transtornos  
de ansiedade no Brasil.

322 milhões
de pessoas no mundo  

convivem com a depressão,  
segundo a OMS.

Fonte: Revista Vocé/SA 



“A Expo CIEE Virtual 2022 foi grande su-
cesso e consolidou o formato, que se 

mostra ideal porque derruba fronteiras. Demo-
cratiza a oferta de conhecimentos e mostra para 
jovens de todo o Brasil as inúmeras ferramentas que o 
CIEE oferece para apoiá-los nos processos de aprendizagem e de 
estágio. Para as empresas, os jovens de todo o Brasil mostraram 
a ansiedade por vivenciar a experiência do mundo corporativo e 
por preparação que os auxilie nessa conquista. Além de procurar 
oportunidades de vagas, eles assistiram às palestras, interagiram, 
comentaram. Ao desejo por trabalhar, os jovens somaram sede 
por aprimorar conhecimento. 

Para o momento que vivemos, as 16.800 vagas ofertadas foi 
número significativo, porém, há que considerar que estão regis-
trados no CIEE 1,75 milhão de jovens na fila, à espera de oportuni-
dade. Embora tenha acabado a Expo CIEE Virtual 2022, que é a 
grande festa de confraternização entre o CIEE e os jovens do nos-
so Brasil, o samba continua. Ano inteiro, 24 horas por dia, o portal 
CIEE recebe os jovens para oferecer oportunidades de vagas, cur-
sos, palestras, webinários. Tudo grátis. 

Aos empresários, o CIEE lembra que a adesão da parceria para 
oferta de vagas beneficia tanto aos jovens como as empresas, que 
poderão formar novas lideranças de acordo com o perfil corpora-
tivo delas. Entendemos que a retração da oferta se dá por conta 
da insegurança causada pelo cenário atual, a mostrar claramente 
maléfica tendência de excluir a aprendizagem legal. Com a exclu-
são desse tema da Medida Provisória (MP) 1116, que previa 
graves consequências para a aprendizagem legal, o CIEE ga-
nhou boa batalha, mas a boa guerra só será vencida quando 
for aprovado o Estatuto do Jovem Aprendiz, que segue em 
tramitação no Congresso Nacional, sob relatoria do deputado 
federal Marco Bertaiolli. O CIEE continua nessa boa luta”.  

» Luiz Gustavo Coppola,
Superintendente do CIEE.

Na grande avenida CIEE  
a festa acabou, mas no 
portal o samba continua

Grande e produtiva confraternização entre o CIEE e os jovens 
de todo o Brasil é como Luiz Gustavo Coppola define os 
cinco dias da Expo CIEE Virtual, em 2022 na sua terceira 

edição virtual e 25ª desde a criação, em 1997. Luiz Gustavo é head 
da Superintendência CIEE ONE (SUONE), que em seu guarda-chuva 
inclui a realização das Feiras Estudantis do CIEE. A festa acabou, diz 
ele, mas alerta - o portal CIEE é painel perene de vagas e de conheci-
mento. Ao tempo que comemora o êxito da Expo CIEE 
Virtual 2022, Luiz Gustavo instiga as empresas a 
abrirem suas portas para as Juventudes CIEE e 
comenta as causas incidentes sobre a demanda 
reprimida da oferta de vagas.
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P CIEE NORDESTE

As Juventudes CIEE Nordeste são for-
madas por 38.270 estagiários e 17.460 
aprendizes ativos*. A Gerência Re-

gional CIEE Nordeste é responsável por uni-
dades em oito dos nove estados da Região (a 
exceção é Pernambuco, onde opera um CIEE 
autônomo). Para a Região, a maior do Brasil 
enquanto número de unidades federativas, a 
sede da Regional CIEE é em Fortaleza/CE, 
onde funciona uma das unidades regionais. 
Ainda, os jovens do Ceará contam com polos 
CIEE em Sobral, Juazeiro do Norte e Mara-
canaú. Para atendimento aos jovens do estado 
da Bahia há unidade em Salvador e polos 
em Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, 
Ilhéus e Vitória da Conquista. 

“Em sua maioria, o estagiário e o aprendiz 
da Região Nordeste pertencem às classes C-
D. São jovens que batalham muito pelas 
oportunidades e que precisam delas 
para continuarem estudando e au-
xiliando no sustento das suas fa-
mílias. Sempre que o CIEE realiza 
Feiras de Oportunidades, temos 
participação efusiva dos jovens da 
região”, conta Erika Araújo, Geren-
te de Operações e Atendimento na 
Gerência Regional Nordeste do CIEE. 

Erika conta que durante a Expo CIEE Vir-
tual 2022, o aplicativo Meu CIEE foi de gran-

de valia para esses jovens acessarem oportu-
nidades de concorrer a vagas e ampliar co-
nhecimentos. Ela comenta que, ao lançar o 
aplicativo no início de junho (2022), o CIEE já 
tinha dados animadores sobre o alcance da 
web brasileira, fundamental ao êxito desejado 
para o aplicativo – a democratização dos ser-
viços gratuitos oferecidos aos jovens. 

“Após a pandemia causada pelo vírus co-
rona, houve expansão de usuários de internet 
na Região Nordeste. Estudos recentes mos-
tram que cerca de 92% dos jovens da Região 
têm acesso à rede. Nas nossas Unidades, pos-
suímos sinal de Wi-FI. Quando os jovens se in-
teressam por baixar o app Meu CIEE, nós os 
orientamos como fazer e já sair usando. A Re-
gião Nordeste é marcada pelos contrastes so-
ciais e onde todas as oportunidades fazem a 

diferença, portanto, a atuação do CIEE na 
Região é muito importante”, diz Erika. 

Por agora, os jovens aprendi-
zes e estagiários, além do app 
Meu CIEE podem se cadastrar di-
retamente no portal. Contudo, a 
tendência é que, em futuro próxi-

mo, o cadastramento ocorra so-
mente através do app. “O cadastra-

mento pelo aplicativo é muito vantajoso. 
Nele, o jovem pode acompanhar de forma as-
sertiva a necessidade de atualização cadastral 

e a disponibilidade de vagas em seu cadastro. 
Através do aplicativo, ele consegue realizar o 
encaminhamento para a oportunidade e 
acompanhar as etapas do processo seletivo”, 
explica Erika. 

“Baixar o aplicativo Meu CIEE – comenta 
Erika - é muito produtivo para encontrar com 
facilidade as oportunidades de vaga e mais – 
é ótimo para quem deseja se preparar ade-
quadamente para essa conquista, levando 
em conta que o Meu CIEE dá acesso ao Saber 
Virtual, plataforma com mais de centena de 
cursos grátis que preparam os jovens para o 
mercado de trabalho”. 

Sobre as peculiaridades do mercado 
ofertador das vagas para aprendizes e es-
tagiários que podem ser acessadas pelo 
Meu CIEE, Erika ilustra com dados sobre a 
Bahia. “A economia da Bahia é bastante di-
versificada. Em Salvador, vamos ter deman-
da maior para estágio, devido aos grandes 
órgãos públicos aqui sediados, como o Tri-
bunal de Justiça. Em Camaçari, teremos 
uma demanda por aprendiz voltada para o 
polo industrial localizado na região. Feira de 
Santana tem o terceiro maior PIB da Bahia 
(depois de Salvador e Camaçari, nessa ordem) 
e mercado mais voltado para o comércio, o 
que pode incluir aprendizes e estagiários”, 
conclui Erika Araújo.

12

*Números no fechamento desta edição, em 22/09/2022.

APP MEU CIEE, O GRANDE 
ALIADO DAS JUVENTUDES 
DO NORDESTE  

Divulgação/Flavianny Santos Silva
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1. ALAGOAS 
» Prefeitura de Maceió 

Em 2021, criou o Bolsa Escola 
Municipal para evitar evasão e 
assegurar vínculo ao ensino  
para 54 mil estudantes da  
rede escolar 
1.205 estagiários 

 
» Santa Casa de Maceió 

Referência no atendimento aos 
cidadãos sem recursos, por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
53 aprendizes 

 
2. BAHIA 
» Tribunal de Justiça do  

Estado da Bahia 
No biênio 2020-2022, o TJBA alcançou 
a maior pontuação (100%) no Índice de 
Produtividade Comparada da Justiça 
(IPC-Jus). 
1.655 estagiários 

 
» Grupo Le Biscuit 

Nascido (1968) em Feira de Santana, é 
pioneiro regional em Varejo de 
Variedades. Hoje, mantém 150 lojas em 
diferentes cidades brasileiras. 
98 aprendizes 

 
3. CEARÁ 
» Grupo Aço Cearense 

Líder regional do setor de siderurgia, 
com capacidade produtiva que supera 1 
milhão de toneladas/ano  
89 aprendizes 

 
» Prefeitura de Maracanaú 

Cidade que tem na administração 
pública um dos setores que mais 
empregam jovens. 
388 estagiários 

 
4. MARANHÃO 
» Grupo Mateus 

Sediado na capital, São Luís, opera e 
contrata aprendizes em várias cidades 
do estado. Administra cinco bandeiras; 
opera no varejo/supermercados, 
atacado, e-commerce e na indústria de  
panificação. 
73 aprendizes 

 
» Secretaria de Estado de Indústria e 

Comércio (Seinc) 
Tem por um dos objetivos macro 
destacar a diversidade dos produtos 
maranhenses, o que enfatiza com o 
selo "Produzido no Maranhão". 
957 aprendizes 

 
5. PARAÍBA 
» Companhia de Águas e  

Esgotos da Paraíba 
Presente em 224 localidades 
paraibanas, inclusive João Pessoa, a 
capital do Nordeste mais bem 
posicionada no Ranking 2022 de 
Saneamento do Instituto Trata Brasil. 
118 aprendizes 

 
» Tribunal de Justiça da Paraíba 

Economia em todos os setores e uso 
racional de recursos financeiros fazem 
do TJPB um dos cinco Tribunais de 
Justiça com menor custo por 
habitante 
302 estagiários 

 
6. PIAUÍ 
» Grupo Claudino 

Gigante no setor de comércio, é 
conglomerado que reúne 16 
empresas, dentre elas o Teresina 
Shopping 
200 aprendizes 

  
» Secretaria Municipal de  

Educação de Teresina 
Entre as capitais, o Ensino 
Fundamental de Teresina possui o 
melhor resultado no Índice de 
Desenvolvimento da Educação (Ideb) 
800 estagiários  

 
7. RIO GRANDE DO NORTE 
» Empreendimentos Pague Menos 

Rede de farmácias que mais cresce no 
país, tem sede em Natal e inúmeras 
unidades varejistas que operam na 
modalidade franquia 
44 aprendizes 

 
» Secretaria Municipal de  

Educação de Natal 
Destaque para o Programa 
“Aprendendo Mais”, voltado para 
alfabetização de jovens e adultos com 
professores-alfabetizadores 
1.516 estagiários 

 
8. SERGIPE 
» Companhia de Saneamento  

de Sergipe 
Presta e administra os serviços 
públicos de água e de esgoto sanitário 
em 71 das 75 sedes municipais do 
estado de Sergipe 
83 aprendizes 

 
» Tribunal de Justiça de Sergipe 

Em 2021, pelo segundo ano 
consecutivo, TJSE recebeu o  
Selo Ouro do Prêmio CNJ de  
Qualidade, que reconhece as boas 
práticas dos órgãos do Judiciário em 
quatro eixos temáticos - governança, 
produtividade, transparência,  
dados e tecnologia.  
157 estagiários 

Algumas instituições parceiras do CIEE 
sediadas no Nordeste e suas participações na 
empregabilidade de aprendizes e estagiários. 
Os números referem-se aos jovens ativos.

2
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Em 2021, por meio da Secretaria de Estado da Edu-
cação, através de decreto, o governo de Sergipe 
transformou em Centros de Excelência 40 unidades 

pertencentes à rede pública estadual de Ensino. O decreto 
teve por objetivo unificar nomenclaturas do Ensino Médio 
em tempo integral, conforme fomento do programa 
Escola Educa Mais. 

Uma dessas escolas é o antes Colégio Barão de Mauá, 
hoje Centro de Excelência Barão de Mauá, sediado em 
Aracaju, a encantadora capital de Sergipe que é abraçada 
pela Praia de Atalaia. Nesse Centro de Excelência, Fla-
vianny Santos Silva, 17 anos, frequenta o 3º ano do En-
sino Médio. Quando não está em aula, ela participa das 
oficinas de capacitação na Unidade Estadual CIEE Ara-
caju. Ao concluir a mais recente capacitação, Flavianny 
recebeu a sugestão de conhecer o aplicativo Meu CIEE 
e daí aconteceu o “amor à primeira clicada”. Melhor ela 
mesma contar a experiência com o uso do aplicativo. 

FLAVIANNY E O APP 
MEU CIEE, “AMOR AO 
PRIMEIRO CLIQUE”

Na Região Nordeste, que compreende área de 1,558 
milhão de km2, as unidades e polos do CIEE são localizados 
onde há chances de os jovens alcançarem ingresso no 

mundo do trabalho e, para tanto, necessitam de preparação 
adequada.  Desde Salvador/BA, as unidades e polos do CIEE se 
estendem até a paisagem formada por encantadoras dunas, 
mangues e restingas de Upaon-Açu (Ilha Grande, em Tupi), 
cidade que conhecemos por São Luís do Maranhão, capital do 
estado que é a área de transição entre a Região Nordestina e a 
Amazônia brasileira. 

Além das capitais, o CIEE está presente em outras cidades nor-
destinas como, por exemplo, a bela e organizada Maracanaú (em 
Tupi, Lagoa Aonde Bebem as Maracanãs), cidade cearense que, 
aponta o IBGE, tem escolaridade de 97,4% na faixa etária 6-14 
anos. Em todos esses recantos, enquanto o jovem aguarda con-
tratação, o CIEE oferece, grátis, oficinas e cursos gerais para ca-
pacitação. Uma vez contratado, o jovem recebe do CIEE capaci-
tação teórica específica, de acordo com as exigências da empresa 
contratante parceira do CIEE. 

O CIEE trabalha arduamente para conquistar empresas par-
ceiras - fontes das vagas para estágio e aprendizagem. Embora 
ainda haja muito o que trabalhar, sempre há conquistas a come-
morar. Veja a seguir algumas conquistas recentes da Regional 
Nordeste do CIEE.  

NO NORDESTE, 
CIEE ESTÁ 
DESDE 
SALVADOR ATÉ 
SÃO LUÍS DO 
MARANHÃO

“Confesso que eu tinha um pouco de dificuldade no 
portal, quando concluía uma capacitação no CIEE 

e queria atualizar meu perfil. Assim que eu baixei o 
aplicativo, a primeira coisa que eu fiz foi buscar a 
atualização, porque sei que quanto mais me capacito e 
mais mostro a evolução no meu perfil no CIEE, mais me 
aproximo da chance de conseguir vaga. 

 Tem ainda mais. É tudo muito fácil. Ao procurar a vaga 
no Meu CIEE, a gente fica sabendo um pouco sobre a 
empresa e daí nós também podemos escolher aquelas 
que são mais parecidas com o nosso jeito de enxergar o 
mundo. Fiquei entusiasmada pela facilidade de encontrar 
as vagas, por conhecer as empresas e por me fazer co-
nhecida por elas. Logo, contei tudo isso para a Micaele, 
minha melhor amiga, e espalhei para meus colegas de 
escola. Agora, no meu perfil, eu vou contar 
para as empresas o que eu quero 
– ser recebida, realmente, como 
parte dos funcionários. Vou dizer 
que eu quero muito aprender 
tudo que possam ensinar. Em 
contrapartida, vou dar o meu 
melhor para, no dia a dia, 
colocar em prática o que 
estão me ensinando.”   

 
» Flavianny Santos 
Silva, das Juventudes 
CIEE de Aracaju/SE, 
se preparando para 
conquistar vaga no 
mercado de trabalho.

952 vagas de estágio 
Ofertadas pelo processo seletivo da 
Secretaria de Educação (Semec) de 
Teresina/PI. O evento de quatro dias 
 recebeu cerca de dois mil jovens, 
encaminhados para áreas de Licenciaturas, 
Enfermagem e Psicologia.  
 
112 jovens PCD inseridos 
No Programa de Aprendizagem do Piauí, com 
apoio do auditor fiscal da Região 
 
+ de 100 vagas ofertadas 
para toda a região do Interior do Nordeste 
através da parceria conquistada junto ao 
Programa de Aprendizagem do Banco do 
Nordeste
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ESTÁGIO
                                     
Empresa/Vaga:     OVERLAND - ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTE-

RIOR
Horário:                   8h às 14h. 
Requisitos:              Cursando Ensino Superior em Admistração, 

com ênfase em Comércio Exterior; conheci-
mento básico no Pacote Office. 

Local:                        São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.821. 
Benefícios:              Vale-transporte; seguro de vida; possibilidade 

de efetivação. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/overland-

estagio-em-comercio-exterior-v1 
                                     
Empresa/Vaga       BL ADM JUDICIAL - ESTÁGIO EM DIREITO
Horário:                   08h às 15h. 
Requisitos:              Cursando Ensino Superior em Direito, noturno, 

formação prevista a partir de 12/2024. Dese-
jável CNH e veículo próprio; conhecimento no 
pacote Office; residir em Ribeirão Preto ou 
proximidades. 

Local:                        Ribeirão Preto/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.000. 
Benefícios:                Vale-transporte; possibilidade de efetivação. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/bl-adm-

judicial-estagio-em-direito-ribeirao-preto-v1 

Empresa/Vaga:     GLORY - ESTÁGIO EM COMPRAS
Horário:                   09h às 16h (híbrido). 
Requisitos:              Ensino Superior em Administração, formação 

prevista entre junho a dezembro de 2024. Per-
fil multitarefas com senso de urgência; capaci-
dade analítica, proativo e protagonista; bom 
relacionamento e comunicação. 

Local:                        Diadema/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.400 até R$ 1.700. 
Benefícios:              Vale-transporte; vale-refeição; seguro de vida. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/glory-est-

agio-em-compras-v1 
                                     
Empresa/Vaga:     MOTOROLA - ESTÁGIO EM SERVIÇOS ADM
Horário:                   09h às 15h30. 
Requisitos:              Cursando Ensino Superior em Administração 

de Empresas, formação prevista entre julho e 
dezembro de 2024.  Sistema híbrido, disponi-
bilidade para realizar estágio presencial em 
Jaguariuna (03 dias/semana); Excell inter-
mediário; inglês intermediário. 

Local:                        Jaguariúna/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.881  até R$ 2.052. 
Benefícios:              Transporte fretado; vale-refeição; seguro de 

vida; convênio médico; convênio médico; 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/motorola-

estagio-em-services-jaguariuna-sp-v1 
                                     

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.

13.100* 
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 setembro/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Empresa/Vaga:     TREVO RENTAL - ESTÁGIO EM ADMINIS-
TRAÇÃO 

Horário:                   08h às 15h. 
Requisitos:              Técnico ou Superior em Administração ou áreas 

correlatas, formação prevista a partir de dezem-
bro 2023. Interesse em aprender e atuar com 
atividades administrativas; ter fácil acesso ao 
bairro Jardim das Andorinhas. 

Local:                        Campinas/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 900. 
Benefícios:              Vale-transporte; restaurante na empresa; possi-

bilidade de efetivação. 
Inscrição::                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/trevo-

rental-estagio-administrativo-campinas-v1 
                                     
Empresa/Vaga       DI PISA - ESTÁGIO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
Horário:                   30 hora semanais. 
Requisitos:              Engenharia Elétrica, com formação prevista a 

partir de junho 2023; disponibilidade para esta-
giar presencialmente das 07h às 13h ou das 13h 
às 19h; desejável conhecimento em Autocad ou 
Revit; ter fácil acesso ao bairro Boa Vista 

Local:                        Marília/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.000. 
Benefícios:              Seguro de vida. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/di-pisa-est-

agio-em-engenharia-arquitetura-marilia-v2 
                                     
Empresa/Vaga:     CPS CONSULTORIA - ESTÁGIO EM ADM 
Horário:                   09h às 15h. 
Requisitos:              Ensino Técnico ou Ensino Médio, período no-

turno, 1º ou 2º ano, formação prevista a partir de 
dezembro 2023; estágio presencial no bairro 
Santo Amaro. 

Local:                        São Paulo/SP 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.100. 
Benefícios:              Vale-transporte; day-off no mês de aniversário; 

plano de carreira; treinamento em diversas 
áreas; ginástica laboral; 

                                    possibilidade de efetivação. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/cps-consult-

oria-estagio-administrativo-atendimento-v1 
                                     

Empresa/Vaga:     FUNSEJEM - ESTÁGIO EM CONTABILIDADE 
Horário:                   30 horas semanais. 
Requisitos:              Superior em Ciências Contábeis cursando 

período noturno, formação prevista entre 
dezembro 2023 e dezembro 2024; estágio 
híbrido, das 09h às 12h ou das 13h30 às 16h30; 
ter fácil acesso ao bairro 
Mirandópolis/Jabaquara (Metrô Saúde) 

Local:                        São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.500. 
Benefícios:              Vale-transporte; vale-refeição. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/funsejem-

estagio-em-contabilidade-v1 
                                     
Empresa/Vaga:     INTERBENS IMÓVEIS - ESTÁGIO EM DIREITO 
Horário:                   09h30 às  16h30. 
Requisitos:              Superior em Direito, cursando, formação pre-

vista a partir de dezembro 2023; conhecimento 
básico/inermediário no pacote Office. 

Local:                        São Bernardo do Campo/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.000. 
Benefícios:              Vale-transporte; seguro de vida; possibilidade 

de efetivação. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/interbens-

imoveis-estagio-em-direito 
                                     
Empresa/Vaga:     SABIC - ESTÁGIO EM M.D.T.M. 
Horário:                   08h às 15h. 
Requisitos:              Superior em Engenharia de Produção; Superior 

em Química; Superior em Engenharia de Pro-
dução. Para todos os cursos,  formação prevista, 
no mínimo, para dezembro 2023; conhecimento 
avançado em inglês; básico (no mínimo) em es-
panhol; conhecimento intermediário (no mín-
imo) em Excell. Residir em Campinas, Sumaré ou 
Hortolândia. 

Local:                        Campinas/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.700 até R$ 2.000. 
Benefícios:              Transporte fretado (ida); vale-transporte (volta); 

refeição no local; assistência médica; aulas de in-
glês; possibilidade de efetivação. 

Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/empresa-
confidencial-estagio-em-m-d-t-m-campinas-v1 
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Empresa/Vaga:     AGBITECH - ESTÁGIO EM SUPORTE À COMU-
NICAÇÃO 

Horário:                   09h às 16h. 
Requisitos:              Ensino Superior cursando; dar suporte no 

engamento através da interação nas mídias 
sociais; suporte na resolução de problemas 
junto a clientes internos; participação na 
gestão dos canais de atendimento e in-box 
das mídias sociais AgBiTech; suporte no 
abastecimento de posts nas mídias sociais 
AgBiTech; participação no desenvolvimento 
de ações específicas no time de marketing. 

Local:                        Campinas/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.600. 
Benefícios:              Seguro de vida; tíquete-refeição; plano odon-

tológico. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/agbitech-v1 
                                     
Empresa/Vaga:     BIO MOBILIÁRIO - ESTÁGIO EM ADMINIS-

TRAÇÃO 
Horário:                   12h às 18h. 
Requisitos:              Superior em Administração e Marketing, for-

mação prevista até janeiro 2024; conheci-
mento no pacote Office. 

Local:                        Campinas/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.800. 
Benefícios:              Vale-transporte; seguro de vida; possibilidade 

de efetivação. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/bio-mob-

iliario-estagio-em-administrativo-v1 

Empresa/Vaga       HUTCHINSON - ESTÁGIO EM ENGENHARIA 
DE PRODUÇÃO 

Horário:                   30 horas semanais. 
Requisitos:              Superior em Engenharias Elétrica, Mecânica, 

de Produção, cursando a partir do 4º semestre; 
presencial (06 horas/dia); inglês básico; inter-
mediário/básico em Informática (Word/Excell). 

Local:                        Monte Alto/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.886. 
Benefícios:              Vale-transporte (R$ 450); restaurante na em-

presa; cesta básica; assistência médica (op-
cional); seguro de vida. 

Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/hba-est-
agio-na-area-de-producao-v1 

                                     
Empresa/Vaga:     NIKY - ESTÁGIO EM PRODUTOS 
Horário:                   30 horas semanais/duas folgas semanais. 
Requisitos:              Superior em Publicidade e Propaganda ou De-

sign Gráfico; domínio no pacote Adobe, em 
especial, Illustrator e Photoshop (After Effects 
é diferencial; tratamento de imagens; domínio 
de ferramentas como Miro e/ou Figma é difer-
encial; 

Local:                        São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 2.000. 
Benefícios:              Vale-transporte; seguro-saúde; plano odon-

tológico; vale-refeição; seguro de vida. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/niky-est-

agio-em-produtos-v1 ● 
                                    

Vagas ONE (continuação)
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4.300*  
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 setembro/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

APRENDIZ
Empresa/Vaga:        OTIS ELEVADORES - APRENDIZ
Horário:                       9h30 às 16h30. 
Requisitos:                 15 a 22 anos, formado ou cursando (noturno) En-

sino Médio. 
Local:                             São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 660 até R$ 800. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição. 
Inscrição:                     https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/aprendiz-

otis-elevadores-praca-da-arvore-v1 
                                          
Empresa/Vaga         AXALTA BRASIL - APRENDIZ 
Horário:                       08h às 14h. 
Requisitos:                 Cursando ou formado no Ensino Médio; residir 

em Guarulhos. 
Local:                             Guarulhos/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 771 até R$ 854,04. 
Benefícios:                 Vale-transporte; seguro de vida; café da manhã e 

almoço na empresa (sem custo). 
Inscrição:                     https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/axalta-brasil-

aprendiz-guarulhos-v2 

Empresa/Vaga:      INGREDION - APRENDIZ PCD
Horário:                     8h às14h. 
Requisitos:              Vagas destinadas apenas para (PcD) - físico; visual; 

reabilitado; auditivo. 
Local:                          São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:         R$ 1.212. 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-refeição; assistência odon-

tológica; seguro-saúde. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/ingredion-vag-

as-afirmativas-para-pessoas-com-deficiencia-v1 
                                        
Empresa/Vaga:      CHEMETALL - APRENDIZ 
Horário:                     09h às 16h. 
Requisitos:              Cursando ou formado no Ensino Médio; interesse 

em desenvolver-se em atividades administrativas; 

residir na região de Jundiaí/SP. 
Local:                          Jundiaí/SP. 
Bolsa-auxílio:         R$ 1.039,22. 
Benefícios:               Vale-transporte; tíquete-refeição. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/chemetall-

aprendiz-jundiai-v1  
                                          
Empresa/Vaga:        BANCO SANTANDER - APRENDIZ
Horário:                       09h às 15h. 
Requisitos:                 Cursando ou formado no Ensino Médio. Disponi-

bilidade para trabalhar nas regiões do Brooklin 
ou Vila Olímpia. 

Local:                             São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 904,62. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; seguro de vida; as-

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

ander-aprendiz-sao-paulo-v4 
                                          
Empresa/Vaga:        BANCO SANTANDER - APRENDIZ 
Horário:                       09h às 15h. 
Requisitos:                 Cursando ou formado no Ensino Médio; residir 

em Assis. 
Local:                             Assis/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 854,04. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; seguro de vida; as-

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

ander-aprendiz-assis-sp-v1●

 TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS 
 PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 

K IMPORTANTE

 TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS 
 PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 

Vagas ONE






