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P
alestras, rodas de conversa, intervenções 
musicais, espetáculo de balé foi o 
apetitoso cardápio oferecido pelo 
Encontro CIEE da Diversidade e 
Inclusão 2022 às Juventudes CIEE de 

todo o Brasil, on-line e gratuito. Quem pôde estar em 
São Paulo/SP, no Teatro CIEE, curtiu presencialmente 
o encontro. Sob mentoria de nomes de destaque 
em suas áreas de atuação, jovens protagonizaram
as rodas de conversa durante os debates sobre 
Raça e Etnia; a importância em conferir igualdade
(cargos e remuneração) às mulheres, assim como 
da convivência de diferentes gerações no 
ambiente corporativo. 

Ainda, nas rodas de conversa foram abordados 
Inclusão LGBTQIAP+ e Inclusão da Pessoa com 
Deficiência,  chamando atenção para o fato de ser 
comum a todos nós a luta pela inclusão e a busca por 
direitos  das pessoas de diferentes sexos, identidades 
de gênero e orientação sexual. Mais sobre o Encontro 
CIEE da Diversidade e Inclusão 2022 é oferecido para 
você na matéria de capa desta edição. 

Verdade que é difícil conciliar Maternidade na 
Adolescência e Carreira, mas é possível alcançar o 
ponto de equilíbrio, segundo a ginecologista e 
obstetra Lorraine Sales e a jovem mãe Amanda 
Zagatto, estagiária na Bayer, participantes em 
webinário promovido pelo CIEE. Trazemos para você o 
resumo desse webinário e apontamos o caminho para 
assistir à íntegra. O conteúdo é de grande utilidade. 

Outro assunto de importância abordado nesta 
edição da Jovem CIEE é o cuidado com a saúde 
mental. Problema que afeta jovens do Brasil e do 
mundo inteiro, agravado em decorrência da 
pandemia causada pelo Coronavírus, a fragilização da 
saúde mental pode levar ao suicídio. A busca da 
ajuda para evitar o pior deve acontecer logo que 
apareçam os primeiros sintomas de desconforto 
mental. O tratamento pode ser grátis, conforme 
orienta a matéria. 

Ficamos por aqui na nossa conversa e desejamos 
boa leitura! Até breve!! 

Revista Jovem CIEE
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De grande importância para 
adolescentes e jovens, o 
tema Maternidade na 

Adolescência e a Carreira foi 
abordado em webinário pro-
movido dia 13/10/2022 pelo CIEE. 
Apresentado por Aline Mariano, 
supervisora de Conteúdos no CIEE, 
foram palestrantes no encontro 
Amanda Zagatto, estagiária na Bayer 
– setor de Expansão de Negó-
cios em Saúde Feminina e a 
dra. Lorraine Sales, gine-
cologista e obstetra na 
Universidade Estadual de 
Londrina/PR.

Amanda falou da sua ex-
periência como jovem mãe 
em início de carreira e a im-
portância de contar com re-
de de apoio para conciliar 

estudo, carreira e maternida-
de. Lorraine esclareceu so-

bre o uso de anticon-
cepcional, do DIU e os 
cuidados necessários 
quando da opção por 

um e outro, dentre ou-
tras abordagens. O papo 

descontraído e esclarecedor 
oferecido pelo webinário é de 

grande valia. ● 

P GIRO

VOTE AGORA PARA FAZER DO CIEE 
TRICAMPEÃO DO PRÊMIO RECLAME AQUI

Se você quer demonstrar reconhe-
cimento para com o CIEE – a porta 
de entrada para milhares de jovens 

estudantes no mundo do trabalho, a 
hora é agora. Por dois anos consecutivos 
Campeão do Prêmio Reclame Aqui, o 
CIEE é finalista na edição 2022, categoria 
Educação – Serviços, a mesma em que 

concorreu nos anos anteriores. Por meio 
de voto popular, o Prêmio Reclame Aqui 
revela para o mercado as empresas que 
oferecem o melhor atendimento para 
aqueles que utilizam os seus serviços ou 
produtos. A votação está aberta e encerra 
no dia 18 (novembro). Para votar, é bem 
simples. Veja como fazer.

» Assista a íntegra em 
(https://bit.ly/3Th4GR9).

A maternidade na adolescência

1) Cadastre-se em 
ReclameAqui.com.br 

(apenas os 
usuários/consumidores 

cadastrados no site 
poderão  

participar da votação) 

2) Acesse o site do  
Prêmio Reclame Aqui – 

Votação 

3) Registre seu voto para o  
CIEE na categoria Educação 

– Serviços.

Pronto! Você já fez sua 
parte. Chame seus  

amigos que pertencem às 
Juventudes CIEE a fazerem 

o mesmo. Os vencedores 
serão conhecidos no dia 12 
de dezembro, pelo site e as 

redes sociais do Prêmio 
Reclame Aqui.  
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Atuar no setor público pode 
ensinar muito aos estudantes, 
estagiários ou aprendizes. Além 

de ser uma opção de carreira para 
diversas áreas de atuação, ser 
estagiário ou aprendiz em setores do 
poder público municipal, estadual ou 
federal aproxima o jovem de pautas sociais 
e tira muitas dúvidas de como funcionam os 
Ministérios, Secretarias, Prefeituras e seus 
diferentes órgãos. O CIEE possui diversas oportunidades  
em instituições municipais, estaduais e federais. ● 

 

» Acesse (https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-
seletivos/publico) e confira as oportunidades.

P GIRO

Enrolar um chumaço de cabelo, 
apertar a ponta da orelha, olhar 
para o vazio por minutos e até 

chorar são algumas das reações diante 
de tarefa que oferece desafio e você tem 
que concluir ainda hoje, para entregar 
na escola amanhã. Quer uma ajudinha 

grátis? Acesse (https://brainly.com.br/) 
e faça a pergunta que identifica a difi-
culdade enfrentada e pronto. A resposta 
virá. O site é espécie de “corrente do bem 
saber”, integrado por milhares de pro-
fessores, pais e alunos e com edições 
em vários idiomas, o nosso incluído. ●

Concluir tarefa escolar está difícil?  
Conte com ajudinha grátis

PROCESSOS SELETIVOS PÚBLICOS
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Com frequência, o tema Prevenção ao 
Transtorno Mental é abordado pelo 
CIEE, como o fez durante a Expo CIEE 

Virtual 2022. Embora os jovens declarem 
em pesquisas e enquetes (como a da Uni-
cef) que já sentiram necessidade de buscar 
ajuda, são inúmeros os que desconhecem 
serviços de apoio – os quais podem ser uti-
lizados gratuitamente através do Serviço 
Único de Saúde (SUS), conforme as dicas 
oferecidas a seguir. 

Fato é que o agendamento pelo SUS 
não gera consulta imediata – nos dias 
atuais, pode demandar até 60 dias, ou 
mais. Contudo, se a espera é a única 
saída, melhor entrar na fila o 
quanto antes. A seguir, as dicas 
oferecidas pela Revista Jo-
vem CIEE para obtenção de  
acompanhamento médico 
gratuito para questões de 
saúde mental. 
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1. POSSUIR CARTÃO DO SUS 
É obtido na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro ou da região, e localizada 
na abrangência do endereço domiciliar. 
Apresentar documento oficial com foto e 
comprovante de residência. 

 
2. MARCAR CONSULTA NA UBS 
» Pessoalmente ou através do 

aplicativo Conecte SUS 
(https://bit.ly/3DwHEkL). Este 
app pode ser utilizado para 
solicitar o Cartão SUS. 
Posterior retirada na Unidade 
Básica de Saúde (UBS). 

» Algumas cidades, como São Paulo/SP 
(Agenda Fácil - https://bit.ly/2JQRDVO), 
oferecem aplicativo com iguais funções. 
Verifique disponibilidade de app do gênero 
na sua cidade, no site da Secretaria 

Municipal de Saúde. 
 

3. PRIMEIRA CONSULTA 
Deverá ser agendada  
com o clínico geral. Ele fará o 
diagnóstico baseado em suas 
informações e o encaminhará ao  

atendimento que julgar adequado. 
  

A. DEPRESSÃO LEVE 
Casos identificados como depressão leve 
são tratados na própria Unidade Básica de 
Saúde (UBS). Nessas unidades, o 
tratamento para depressão faz parte da 
Atenção Básica – departamento 
responsável por cuidar da população no 
bairro ou região domiciliar.  
 

B. DEPRESSÃO MODERADA OU GRAVE 
Quando a depressão se afigura moderada 
ou fortemente incidente, é necessário 
procurar o Centro de Atenção Psicossocial 
mais próximo ao endereço domiciliar. É 
necessário apresentar a Carteira do SUS. 

A GRANDE IMPORTÂNCIA EM 
CUIDAR DA SAÚDE MENTAL

PBEM-ESTAR

Fonte: setembroamarelo.com

PASSO A PASSO

SINTOMAS A APONTAR RISCO DE SUICÍDIO
Seja qual for o grau de gravidade, 

especialistas afirmam que mediante 
ajuda profissional é perfeitamente 
possível retomar a saúde mental. Se 
você ou alguém que conhece apre-
senta sintomas como tristeza pro-
funda com ou sem motivo aparente, 
desmotivação, falta de vontade de 
seguir em frente, desprezo pela vida 
e outros sentimentos do gênero, 
procure ou estimule a procura por 
ajuda. O estímulo pode ser a diferen-
ça entre a vida e a morte. 

■ Transtorno do humor  

■ Transtorno por uso de substância psicoativa  

■ Esquizofrenia  

■ Transtorno de personalidade  

■ Transtornos orgânicos  

■ Outros transtornos psicóticos  

■ Transtorno de ansiedade  

■ Transtorno de ajustamento  

■ Outros diagnósticos  

■ Sem diagnóstico

1,0%

0,3%

6,1%

3,6%
5,1%

3,2%

35,8%

22,4%

11,6%

10,6%
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O jovem no centro do 
debate. Com esta 
proposta, o CIEE 

realizou on-line e grátis 
para todo o Brasil a segun-
da edição do Encontro CIEE da Diversidade 
e Inclusão. Durante dois dias (27 e 
28/10/2022) aconteceram cinco Rodas de 
Conversa que envolveram jovens, mentores 
e especialistas para o debate dos temas que 
estão entre os principais pilares da inclusão 
– Mulheres, Raça e Etnia, Gerações, LGBTQIAP+ 
e Pessoa com Deficiência. O Encontro atraiu 
mais de 12 mil inscritos, sendo que no Teatro 
CIEE, em São Paulo/SP, um público engajado 
presencialmente pode curtir o Encontro. 

A cada dia do Encontro, a abertura foi 
marcada por palestras sob temas relacio-

nados à diversidade e in-
clusão. No dia 27, pales-
trou a professora Sonia 
Guimarães, primeira bra-
sileira negra doutorada 

em física e a lecionar no Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA).  

No dia 28, a palestra esteve a cargo de 
Valéria Brandini, antropóloga, PhD, cientis-
ta social que se dedica, inclusive, a pesqui-
sas na área da antropologia da juventude. 

Durante as cinco Rodas de Conversa 
realizadas no decorrer do Encontro, a garo-
tada não se fez de rogada. A partir de vá-
rios lugares deste nosso Brasilzão, jovens 
compareceram on-line,  interagiram e se 
posicionaram acerca dos temas colocados 
para reflexão e debate.

JOVEM CIEE Nº 75 / OUTUBRO DE 2022

P EVENTO

RODA 1 - RAÇA E ETNIA
Mentora: Jorgete Lemos 
Abordagem – a necessidade de encarar 
a brutalidade do racismo estrutural, do 
preconceito enraizado e de abolir esse 
abismo social. 

 Encontro CIEE da  
 Diversidade e Inclusão 2022,  
 a importância do pertencer 

RODA 2 - 
INCLUSÃO DA 

MULHER
Mentora: Micheli Junco 

Abordagem – abrir as 
portas para a inclusão 
e ascensão da mulher 

nos ambientes 
profissionais é caminho  

sem volta, mas exige 
empenho. 

Imagens: Ciee Divulgação

Sonia Guimarães

Valéria Brandini



99

OEntre uma e outra Roda de 
Conversa, o Encontro CIEE 
da Diversidade e Inclusão 

2022 ofereceu Intervenções Mu-
sicais, a cargo de artistas do Unidos 
de Paraisópolis, Instituto-Hub Social 
de capacitação através da música, 
educação, tecnologia e artes, voltado 
à inclusão social e ao resgate de vulneráveis. 

O objetivo central do Instituto é trazer a 
apropriação, o conhecimento e o empodera-
mento de diversas manifestações culturais 
do Brasil, por meio da música e da cultura 
brasileiras. As ações são voltadas para fomen-
tar e difundir o protagonismo, apoiadas por 

atividades e aulas realizadas nos 
contraturnos escolares e aos finais 
de semana. 

As Intervenções apresentadas 
por Unidos de Paraisópolis du-
rante o Encontro CIEE da Diversi-
dade e Inclusão 2022 mesclaram 
diferentes tendências, para mos-

trar que a diversidade musical faz parte do 
mundo plural que todos nós somos chama-
dos a conhecer e convidados a defender. A 
começar por breques, a viagem musical 
passou por maracatu, baião, Ijexá e foi en-
cerrada com samba (site do Instituto - 
https://bit.ly/3Tph81R). 
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RODA 3 - GERAÇÕES 
Mentoras: Marcia Monteiro e  
Tamara Braga 
Abordagem – as relações entre 
gerações trazem novas perspectivas  
ao mundo do trabalho e enriquecem a  
vida das pessoas e das organizações.  
 

RODA 4 - INCLUSÃO 
LGBTQIAP+ 
Mentora: Maitê Schneider 
Abordagem – é de todos nós a luta e a 
busca por direitos das pessoas de 
diferentes sexos, identidades de gênero 
e orientação sexual. 
 

RODA 5 - INCLUSÃO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Mentor: Rodolfo Ferrim 
Abordagem – no Brasil, cerca de 45 
milhões de pessoas têm algum tipo de 
deficiência. Há muito a fazer para 
melhorar a acessibilidade delas às 
atividades essenciais.

No ritmo Ijexá, 
nossas raízes 

africanas 
 

Ijexá, uma das  
Intervenções Musicais 

oferecidas por Unidos de 
Paraisópolis durante  Encontro 
CIEE da Diversidade e Inclusão 

2022  é nome de nação 
africana e ritmo dos terreiros 
de candomblé e da música 

popular brasileira.  
De origem Iorubá, o ritmo  
foi trazido da África, em 

particular, da cidade  
nigeriana de Ilesá, banhada 

pelo rio Oxum (Odò Oxaun), que 
homenageia a orixá de igual 

nome. Ilesá fica no sudoeste da 
Nigéria, na região cultural 

nominada Iorubalândia (Ìle-
Yorùbá). Nessa região, próximo 
à (Ilesá, serpenteia o rio Oxobô 
e, nas cercanias, o templo de 

Oxum-Oxobô, ponto de 
peregrinação e atração 

turística, sobretudo durante o 
mês de agosto, quando lá 
ocorre festival anual em 

homenagem à orixá Oxum. 
 

Fonte: Repositório Unesp

Nas Intervenções, a música dos 
Unidos de Paraisópolis



10 JOVEM CIEE Nº 75 / OUTUBRO DE 2022

O espetáculo de encerra-
mento do Encontro 
CIEE da Diversidade e 

Inclusão 2022 foi oferecido 
pela Associação Fernanda 
Bianchini – Cia Ballet de Cegos. 
A Associação, considerada gran-
de exemplo de inclusão social,
foi oficializada em 2005, quando Fernanda 
Bianchini contava apenas 15 anos. 

Fernanda era voluntária no Instituto 
para Cegos Padre Chico, São Paulo/SP, 
quando foi convidada para dar aulas de 
balé clássico às alunas cegas da institui-
ção. No início, era somente Fernanda a en-
sinar e dez alunas a aprender. Hoje, a As-
sociação conta com cinco fisioterapeutas 
e 21 professores – dentre eles, quatro de-

ficientes visuais. 
Atualmente, a 

Associação aten-
de a mais de 400 
pessoas, desde os três 

anos à terceira idade, com cursos grátis nas 
diferentes modalidades de balé, aulas de 
canto e musicalização (piano, violão, violi-
no) e de teatro, além de exercícios de Pila-
tes e de fisioterapia. As aulas são abertas a 
familiares e a quem queira participar, nes-
tes casos, mediante pagamento de taxa de 
contribuição para auxiliar na manutenção 
da entidade (site da Associação - 
https://afbb.ong.br/). ●

Levantamento da Organização Não-
Governamental (Ong) VoteLGBT 
apontou que quatro candidaturas 

garantiram cadeira na Casa Legislativa 
Federal, dentre as quais duas deputadas 

trans - Duda Salabert (PDT-MG), 
terceira candidata mais votada 

em Minas Gerais (208.265 vo-
tos); e Erika Hilton (Psol-SP), a 
nona candidata mais votada 
no estado de São Paulo 
(256.902 votos). 

Outras 14 candidaturas 
ocuparão as Assembleias Le-

gislativas dos Estados. Dentre os eleitos pa-
ra diferentes estâncias do poder público, o 
que inclui Câmaras de Vereadores, 16 são 
mulheres e 14 delas, negras - a exemplo de 
Dani Balbi (PCdoB-RJ). Outro levantamen-
to, este da Aliança Nacional LGBTI+, moni-
torou o processo eleitoral deste ano e iden-
tificou 356 candidaturas LGBTQIAP+. 

O levantamento da Aliança Nacional 
LGBTI+ identificou a eleição de “13 deputa-
dos estaduais, um deputado distrital, quatro 
deputados federais e a governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), ree-
leita no primeiro turno”.  ●

Eleições 2022 
ampliaram espaço  
da comunidade 
LGBTQIAP+

No encerramento,  
a CIA Ballet de Cegos

Divulgação Cia Ballet de Cegos

Parceiros CIEE  
no Encontro da Diversidade 

e Inclusão 2022

Patrocínio Diamante 
Bradesco

Apoio Bronze 
A5 Solutions

Parceiros Institucionais 
Espiral Interativa 
Web para Todos

Parceiros de Mídia 
Afro TV 

Catraca Livre 
Folha de S. Paulo

» Você pode encontrar  
mais informações sobre o 

evento acessando 
https://tinyurl.com/3j64asjb
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Empresa/Vaga:     ARDAGH GROUP - ESTÁGIO TÉCNICO
Horário:                   8h às 15h; 01h/almoço. 
Requisitos:             Cursando Técnico em Mecânica ou Mecatrônica, 

período noturno, formação a partir de dez/2023. 
Conhecimento no pacote Office. Residir em Jaca-
reí/SP ou São José dos Campos/SP. 

Local:                        Jacareí/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.000. 
Benefícios:             Transporte fretado; restaurante; convênio médi-

co; seguro de vida. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/ardagh-

group-estagio-tecnico-v3 
                                     
Empresa/Vaga      OTIS ELEVADORES BRASIL - PROGRAMA ROTA 

ESCOLA, ESTÁGIO PARA ALUNOS DO ENSINO 
TÉCNICO

Horário:                   08h às 15h. 
Requisitos:             Cursando Ensino Técnico em Elétrica; Eletrônica; 

Eletrotécnica; Eletroeletrônica; Mecânica; Meca-
trônica ou Automação. Para todas as especialida-
des, previsão de formação em dez/2023 até 
jun/2024; ter 18 anos ou mais; residir em São 
Paulo/SP. 

Local:                        São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 1.100. 
Benefícios:             Vale-transporte; vale-refeição; seguro-saúde. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/programa-

rota-escola-otis-elevadores-brasil-sao-paulo-v1 

Empresa/Vaga:       SANTA HELENA - ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO
Horário:                      09h às 16h. 
Requisitos:                Cursando Superior em Administraçãoo, Economia, 

Cências Contábeis, Gestão Comercial ou Gestão de 
Vendas, formação prevista a partir de dez/2023; co-
nhecimento básico em Excel/Google Workspace. 

Local:                           Ribeirão Preto/SP. 
Bolsa-auxílio:          R$ 1.212. 
Benefícios:                Vale-transporte; restaurante na empresa; seguro de 

vida; desconto de 30% nos produtos da loja da em-
presa. 

Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/santa-helena-
estagio-em-administracao-v3 

                                         
Empresa/Vaga:       SCHULTZ CAMPINAS TURISMO - ESTÁGIO NO FI-

NANCEIRO
Horário:                      30 horas semanais; 02 folgas semanais. 
Requisitos:                Cursando Ensino Superior em Administração ou 

Ciências Contábeis, previsão de formação a partir 
de dez/2023. Disponibilidade para estagiar presen-
cial 06 horas diárias, dentro do horário comercial  
(08 às 18); conhecimento em Excel básico. 

Local:                           Campinas/SP. 
Bolsa-auxílio:          R$ 1.400. 
Benefícios:                Vale-transporte; auxílio-alimentação (R$ 300); segu-

ro de vida; possibilidade de efetivação. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/schultz-camp-

inas-turismo-estagio-no-financeiro-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 e finanças, em várias cidades e estados. Consultas de vagas e 
outros assuntos podem ser feitas pelo APP CIEE ONE, que é baixado gratuitamente nas 
plataformas App Store e Google Play.

12.900* 
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 outubro/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Empresa/Vaga:     AIRCONCIERGE - ESTÁGIO EM MARKETING
Horário:                   09h às 15h. 
Requisitos:             Cursando Ensino Superior em Administração, 

Marketing, Publicidade e Propaganda, a partir do 
5º semestre; pacote Office intermediário; conhe-
cimento em gestão de redes sociais. 

Local:                        São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.212. 
Benefícios:             Vale-transporte; vale-refeição; seguro-saúde. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/airconcierg-

e-estagio-em-marketing-v1 
                                     
Empresa/Vaga:     AIRCONCIERGE - ESTÁGIO EM SUPORTE DE TI
Horário:                  09h às 15h. 
Requisitos:             Cursando Ensino Superior em Gestão de TI, Aná-

lise e Desenvolvimento de Sistemas, a partir do 
5º semestre; pacote Office Intermediário; conhe-
cimento em Stays, Suishare, Hubspot. 

Local:                       São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 1.212. 
Benefícios:             Vale-transporte; vale-refeição. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/airconcierg-

e-estagio-em-suporte-de-ti-v1 
                                     
Empresa/Vaga      SAINT-GOBAIN - ESTÁGIO EM VENDAS
Horário:                  09h às 16h. 
Requisitos:             Cursando Ensino Superior em Administração, 

formação prevista para, no mínimo, dez/2024; 
conhecimento intermediário em inglês; conheci-
mento intermediário no Excel; ter fácil acesso à 
região de Mauá. 

Local:                       Mauá/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.549,20 até R$ 2.097,60. 
                                    Vale-transporte; tíquete-alimentação; assistência 

médica; assistência odontológica; 
Benefícios:             seguro de vida. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/saint-gob-

ain-estagio-em-vendas-sekurit-service-maua-v1 
                                     
Empresa/Vaga:     PILKINGTON - ESTÁGIO EM QUALIDADE
Horário:                  10h às 15h. 
Requisitos:             Cursando Ensino Superior na área de Engenhara; 

pacote Office Intermediário; formação prevista 
entre jul/2023 a dez/2024; Power BI (diferencial). 

Local:                       Caçapava/SP 

Bolsa-auxílio:       R$ 1.496 até R$ 2.028. 
Benefícios:             Vale-transporte; vale-alimentação; plano de saú-

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

estagio-em-qualidade-v1 
                                     
Empresa/Vaga:     SABIC - ESTÁGIO EM SUPPLY CHAIN
Horário:                  08h às 15h. 
Requisitos:             Cursando Superior em Administração ou Comér-

cio Exterior, previsão de formação no mínimo em 
dez/2024; nível avançado no inglês (desejável); 
Excel intermediário (no mínimo). 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. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/sabic-estag-

io-em-supply-chain-campinas-v1 
                                     
Empresa/Vaga:     ALBOLÉA CLINICA VETERINÁRIA - ESTÁGIO 

ENSINO MÉDIO
Horário:                  08h às 11h e 13h às 16, seg. à sext. (30 horas se-

manais; duas folgas semanais). 
Requisitos:             Cursando Ensino Médio, mínimo 2º ano; conhe-

cimento básico em informática. 
Local:                        Brotas/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 600. 
Benefícios:             Auxílio-transporte (R$ 100); seguro de vida. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/albolea-clin-

ica-veterinaria-estagio-do-ensino-medio-v1 
                                     
Empresa/Vaga:     AMISTE CAFÉ - ESTÁGIO ADMINISTRATIVO
Horário:                  8h30 às 14h30. 
Requisitos:             Cursando Técnico ou Superior em Administração 

ou áreas correlatas, formação prevista a partir de 
dez/2023. Ter interesse em aprender e atuar em 
atividades administrativas; residir na região de 
Campinas e ter fácil acesso ao bairro Guanabara. 

Local:                       Campinas/SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 900. 
Benefícios:             Vale-transporte; vale-refeição (R$ 19/dia); possi-

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

estagio-administrativo-campinas-v1 
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4.000*  
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 outubro/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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K PAINEL DE VAGAS 

Empresa/Vaga        ZF - ESTÁGIO EM QUALIDADE DE CLIENTES 
Horário:                      09h às 16h. 
Requisitos:                Cursando Superior em Engenharias Elétrica, Me-

cânica ou de Produção, formação prevista a partir 
de dez/2024; inglês intermediário; pacote Office 
intermediário; desejável formação técnica ante-
rior; desejável conhecimento em SAP; disponibili-
dade para trabalhar 100% presencial em Suma-
ré/SP. 

Local:                           Sumaré/SP. 
Bolsa-auxílio:          R$ 2.204. 
Benefícios:                Auxílio-transporte; estacionamento; restaurante 

na empresa; vale-alimentação; convênio médico; 
convênio odontológico. 

Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zf-estagio-
em-qualidade-de-clientes-sumare-v1 

                                         
Empresa/Vaga:       "WINGS CONSULTORIA - ESTÁGIO EM RECRU-

TAMENTO E SELEÇÃO " 
Horário:                      09h às 16h. 
Requisitos:                Cursando Superior em Psicologia, Recursos Hu-

manos ou Adminstração no período noturno, for-
mação prevista a partir de jun/2023; conhecimen-
to em Linkdlin será diferencial; desejável inglês in-
termediário; ter fácil accesso ao Bairro Cambuí. 

Local:                           Campinas/SP. 
Bolsa-auxílio:          R$ 1.800. 
Benefícios:                Vale-transporte; seguro de vida. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/wings-cons-

ultoria-estagio-em-recrutamento-e-selecao-v2 

Empresa/Vaga:     ZEISS BRASIL - ESTÁGIO EM ASSUNTOS RE-
GULATÓRIOS 

Horário:                  09h às 16h. 
Requisitos:             Cursando Ensino Superior em Farmácia, Quími-

ca, Engenharia Química, Bioquímica ou Biome-
dicina, previsão para conclusão em dez/2023, 
no mínimo (condição aplicável a todos os cur-
sos aqui listados); inglês avançado; ter fácil 
acesso ao bairro Berrini. 

Local:                       São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 1.500. 
Benefícios:             Vale-transporte; vale-refeição; assistência mé-

dica; assistência odontológica; possibilidade 
de efetivação. 

Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zeiss-bras-
il-estagio-em-assuntos-regulatorios-v1 

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

formação prevista entre jun. a dez/2024. Perfil 
multitarefas com senso de urgência; capacida-
de analítica, proativo e protagonista; bom rela-
cionamento 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 ● 
                                       

Vagas ONE (continuação)
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 TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS 
 PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 

K IMPORTANTE

 TODOS OS SERVIÇOS CIEE SÃO GRATUITOS 
 PARA OS JOVENS CADASTRADOS. 



A lei que obriga as escolas a 
incluir elementos da cultura 
indígena no currículo existe 

desde 11 de março de 2008. De 
acordo com a lei, os sistemas nor-
mativos das culturas afro-brasileira 
e indígena devem, obrigatoria-
mente, fazer parte do conteúdo 
aplicado nos Ensinos Fundamental 
e Médio, nas redes pública e pri-
vada, enfatizando as áreas de Li-
teratura, Artes e História. 

Até que ponto tais aborda-
gens são corretamente aplicadas 
depende da região do País e é mo-
tivo de amplos debates. Há insti-
tuições que fazem a sua parte, 
uma delas, o Museu da Língua 
Portuguesa, sediado na capital 
paulista. Desde o dia 12 (outubro, 
2022) e até 23 de abril de 2023, es-
sa importante Casa da Cultura ofe-
rece a Exposição Nhe’é Porã: Me-
mória e Transformação”, que 
constitui verdadeira imersão na 
diversidade e riqueza das línguas 
indígenas faladas no Brasil. 

A mostra marca o lançamento 

oficial, no Brasil, da Década Inter-
nacional das Línguas Indígenas 
(International Decade of Indigenous 
Languages, em inglês), instituída 
pela Assembleia Geral da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
com a finalidade de despertar a 
atenção mundial sobre a situação 
crítica de muitas línguas em peri-
go de desaparecer, e a necessida-
de de usá-las e preservá-las para as 
gerações futuras. A mostra conta 
com o apoio da Organização das 
Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco). 

Ao longo dos oito meses da ex-
posição, haverá programação cul-
tural gratuita vinculada ao evento, 
com apresentações musicais de 
grupos indígenas, debates sobre 
preservação de línguas e oficinas 
para todos os públicos. Ao visitar a 
mostra, vá com tempo para conhe-
cer as demais atrações do Museu. 
Vale a visita. Curiosidade – conhe-
ça o Pequeno Dicionário Tupi – Por-
tuguês, de A. Lemos Barbosa, neste 
endereço (https://bit.ly/3CG3EHC).

NHE’É PORÃ, A MOSTRA QUE 
INICIA NO BRASIL A DÉCADA  
DAS LÍNGUAS INDÍGENAS

© Divulgação/Museu da Língua Portuguesa. 

PIMPERDÍVEL

» Em cartaz até 23 de abril de 2023 
no Museu Brasileiro da Língua 
Portu guesa 
(https://bit.ly/3D2c910). 

» Local: Estação da Luz – Praça da 
Luz, S/Nº, São Paulo/SP. O acesso 
é pelo Portão A, em frente à Pina-
coteca do Estado de São Paulo. 

» De terça à domingo, das 9h às 
16h30, com permanência  
permitida até 18h.  

»  Domingo à sexta-feira, ingressos 
no valor R$ 20. Aos sá bados, o 
ingresso é gratuito. 

»  Vendas no local ou pelo Sympla - 
https://www.sympla.com.br ●

Mostra Nhe’é Porã: Memória e Transformação






