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A
plataforma de cursos on-line 
gratuitos, O CIEE Saber Virtual, 
ultrapassa 1 milhão de 
matrículas. Parceiro de 
centenas de empresas para 

processos de seleção, o CIEE está em 
contato permanente com as exigências do 
mercado, daí a sua ampla competência em 
cursos on-line que aperfeiçoam a 
capacitação dos jovens candidatos. 
Conheça um pouco mais sobre o CIEE Saber 
Virtual na entrevista com Aline Mariano, 
supervisora de Conteúdos no CIEE.

O CIEE é parceiro da Otis para 
selecionar candidatos às vagas ofertadas 
pelo programa Rota Escola e ministrar 
capacitação teórica aos selecionados. 
Aspecto importante nessa parceria é que a 
Otis e o CIEE comungam de igual 
compromisso - o zelo por igualdade para 
as diversidades. As vagas são destinadas ao 
estágio de alunos e alunas que cursam 
Ensino Técnico, em diversas cidades 
brasileiras, com 80% de chances para 
efetivação. Quem informa detalhes sobre 
a seleção pelo Otis Rota Escola é Mariana 
Cacau, analisa de R&S no ONE CIEE. 

Com a proximidade dos vestibulares, 
é perfeitamente normal que a ansiedade 
atinja o pico. A Revista Jovem CIEE  
oferece dicas para você diminuir o estresse, 
bem como aborda o Enem-USP, novo 
sistema de ingresso nessa Universidade 
pela Fuvest, através da nota do  
Enem. Desejamos sucesso nas suas  
provas do vestibular! 

Revista Jovem CIEE
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Em sessão plenária na Câmara Federal (10/11/2022), o 
deputado Marco Bertaiolli, relator da Comissão Es-
pecial que formata o PL 6461 – Estatuto do Aprendiz, 

concedeu voto favorável ao Projeto. O grande dia está próximo 
07/12/2022, data agendada naquela Casa Legislativa para a 
votação do Estatuto. 

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE vem par-
ticipando na formatação do Estatuto do Aprendiz desde 
2019, logo após a criação do PL 6461 original. Até chegar a 
este momento, esse Projeto de Lei foi exaustivamente debati-
do para ser perfeitamente adequado a atender seus dois gran-
des propósitos. 

Um desses propósitos é atualizar a Lei de Aprendizagem 
(Nº 10.097/2000), que assim exige após duas décadas de vi-
gência, porém, manter todas as conquistas legadas ao jovem 
aprendiz e o outro, criar incentivo para que mesmo as pe-
quenas e microempresas, que não têm obrigação legal, se-
jam estimuladas a contratar aprendizes. Veja só o cenário que 
permitiu ao PL 6461 chegar a este momento, cumprindo os 
seus propósitos.  

 
 

» COMISSÃO ESPECIAL  
criada em 01/12/2021

Descontos exclusi-
vos nas áreas de 
Alimentação, Edu-

cação, Produtos e Serviços, Lazer, Bem-Estar e Saúde são ofer-
tados durante o ano inteiro para o jovem com perfil ativo 
cadastrado no Portal CIEE (www.ciee.org.br). Estes benefícios 
são proporcionados pelo Clube CIEE+ e olha só que bacana - 
são extensivos aos seus familiares.  

A adesão ao Clube CIEE+ é totalmente gratuita, assim co-
mo todos os serviços ofertados aos jovens pelo CIEE. A única 
exigência é ter o perfil cadastrado no Portal. Faça o primeiro 
acesso pelo Portal CIEE – clique em Login, insira seu CPF e se-
nha e você será direcionado para o Clube CIEE+. Aí, vá para o 
menu Minhas Informações e crie nova senha. Use a senha 
do Portal CIEE para acessar o Clube (https://bit.ly/3TSvmYk). 
Depois, use a nova senha para acessar o app e o link.  

O Clube CIEE+ conta com inúmeras parcerias de marcas 
famosas, por exemplo, Quero Bolsa, Positivo, English Fluency, 
Nike, Net Shoes, C&A, Submarino, Americanas, Óticas Diniz, 
Renner, HP, Sony, Philips. Há muito mais. Para saber tim-tim por 
tim-tim tudo sobre o Clube CIEE+ e as vantagens oferecidas a 
você e aos seus familiares há um tutorial e um vídeo que po-
dem ser acessados agora mesmo.  ● 

CLUBE CIEE+ TEM  
SUPER DESCONTOS

P APROVEITA! 

» 104 EMENDAS 
apresentadas por deputados 

 
» 63 AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS 
com representantes dos Três 

Poderes, de entidades 
sindicais e entidades 

formadoras 

» 09 AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS 

fomentaram a participação 
popular 

 
» 03 SEMINÁRIOS 

REGIONAIS 
em Fortaleza/CE; em 

Goiânia/GO; em Maceió/AL

Assim estruturado, o novo PL 6461 tem tudo para receber a 
aprovação da Câmara, no dia 07/12/2022. ●

P APRENDIZAGEM

É GOL! VENCIDA  
MAIS UMA ETAPA  
PARA APROVAÇÃO DO 
ESTATUTO DO APRENDIZ

TUTORIAL  
Dicas para entrar  

no Clube CIEE+ 
(https://bit.ly/3EtFSj2) 

 

VÍDEO 
Clube CIEE+ -  

Círculo Virtuoso 
(https://bit.ly/3U1s2dv)
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Na fachada da sede da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) em Nova Iorque, 

Estados Unidos, painel de 336 
m2 dá as boas-vindas a quem 
chega para participar na 77ª Ses-
são da Assembleia Geral. A pintura 
no painel constitui a exaltação à sus-
tentabilidade e um pedido de ação cli-
mática para o futuro das novas gerações. 

O autor do painel, o paulistano Eduardo 
Kobra, não imaginava que um dia teria aces-
so ao “mundo oficial das artes”. Autodidata, 
criado na periferia da capital paulista, ele foi 
vítima de preconceito e discriminação por 
suas origens como artista de rua. 

Começou a jornada colorindo os muros 
da própria comunidade e, aos poucos, seu 
talento foi reconhecido. Recebeu convites 

para criar murais em outros bairros, 
depois outras cidades, e daí, em 

outros países. Hoje aos 47 anos 
de idade, o menino que ouvia 
frases como “pintar é coisa de 
quem não quer trabalhar”, já 

criou mais de três mil murais, até 
mesmo em Londres, Paris e Mumbai. 
Na ONU, Eduardo Kobra coloca seu 

nome ao lado de outros dois brasileiros – o 
arquiteto Oscar Niemeyer, que participou no 
projeto do edifício-sede; e o pintor Cândido 
Portinari, cujos painéis “Guerra e Paz” foram 
presenteados pelo governo brasileiro (man-
dato de Juscelino Kubitschek) para a inaugu-
ração daquela sede. Fica o incentivo - perse-
verar e aperfeiçoar habilidades é o caminho 
que nos faz chegar aonde queremos.● 

Fonte: ONU News

EDUARDO KOBRA, O MENINO DA 
PERIFERIA QUE GANHOU O MUNDO

P PERSISTÊNCIA

Sejam quais forem as suas 
habilidades, a ONU abre portas para 
você. Conte para a ONU quem você 
é e descortine as oportunidades de 

fazer parte dessa importante 
organização, até mesmo sem sair do 
seu bairro. Para saber mais, acesse 
(https://bit.ly/2ONPgSG). O texto é 

em inglês, mas a tradução 
instantânea é de ótima qualidade. 

Painel de Eduardo Kobra na 
sede da ONU, quando 

recebia os retoques finais. 

Eduardo Kobra©
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Através do Portal CIEE e/ou do Apli-
cativo Meu CIEE para smartphones, 
o CIEE Saber Virtual acaba de al-

cançar (novembro, 2022) um milhão de 
matrículas. O que o CIEE comemora é ter 
sensibilizado esse enorme contingente de 
estudantes para a busca em aperfeiçoar co-
nhecimentos e ampliar as chances de ingresso 
no mundo do trabalho. 

O CIEE Saber Virtual é plataforma de 
cursos on-line gratuitos que tem por trás 
verdadeiro exército de profissionais que tra-
balham na elaboração e criação de conteú-
dos, na medida certa para levar aos jovens os 
conhecimentos que fazem a diferença quan-
do eles se candidatam às vagas de aprendi-
zagem ou estágio.  

Ter exato conhecimento do que o merca-
do espera dos jovens é algo que coloca o 
CIEE na vanguarda da inclusão no mundo 
do trabalho. Parceiro de inúmeras empresas 
nos processos de seleção e aplicação do en-
sino teórico durante os contratos de trabalho 
dos jovens, o CIEE está em estreito e per-
manente contato com as exigências do 
mercado, daí a sua ampla competência em 
criar cursos que aperfeiçoam os conhecimen-
tos dos jovens candidatos, em sintonia com 
as empresas parceiras ofertadoras de vagas. 

“O CIEE Saber Virtual foi criado em 
2018 e vem sendo trabalhado para desper-
tar no jovem a importância de sempre 
aprender e se atualizar, o que é indispensá-
vel para ter destaque no mundo do traba-
lho. Os jovens já têm consciência dessa im-
portância – os mais procurados são os cur-
sos com estreita ligação com esse universo”, 
diz Aline Mariano, supervisora de Con-
teúdos no CIEE, área ligada à Gerência de 
Aprendizagem e Conteúdos. 

O CIEE Saber Virtual recebe três atuali-
zações anuais. Em 2022, a plataforma foi en-
riquecida com cinco novos cursos, quatro de-
les versando sobre ferramentas Google; e ou-
tro, abordando direitos dos jovens enquanto 
cidadãos”, pontua a supervisora. Ao final dos 
cursos, os concluintes recebem certificação 
e, conforme orienta Aline, “o próximo passo 
é atualizar de imediato o perfil no CIEE, para 
o jovem mostrar às empresas contratantes 
que subiu mais um degrau na qualificação.” 

Com as inclusões em 2022, a platafor-
ma CIEE Saber Virtual oferta oito trilhas 
de conhecimentos, que totalizam 54 cur-
sos. Os cursos mais procurados são os re-
lacionados com ferramentas Office (Trilha 
4); e Ferramentas Google (Trilha 5). Confira 
a grade de cursos.

 Cursos do  
 CIEE Saber Virtual alcançam  
 um milhão de inscrições 

P DEU MATCH!

“O CIEE SABER VIRTUAL  
FOI CRIADO EM 2018 E VEM SENDO 

TRABALHADO PARA DESPERTAR NO 
JOVEM A IMPORTÂNCIA DE SEMPRE 

APRENDER E SE ATUALIZAR, O QUE É 
INDISPENSÁVEL PARA TER DESTAQUE 
NO MUNDO DO TRABALHO. OS JOVENS 

JÁ TÊM CONSCIÊNCIA DESSA 
IMPORTÂNCIA – OS MAIS 

PROCURADOS SÃO OS CURSOS  
COM ESTREITA LIGAÇÃO COM  

ESSE UNIVERSO.” 
» Aline Mariano,  

supervisora de Conteúdos no CIEE.
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Esse amplo universo de 
conhecimentos está à sua 
disposição, absolutamente 
gratuito e pronto para ser
acessado no Portal do  
CIEE ou pelo App Meu CIEE,  
o mesmo que disponibiliza as 
oportunidades de vagas 
ofertadas pelos  
parceiros do CIEE.  

»Para detalhes sobre  
todos os cursos acesse 
(https://bit.ly/3UcsYf5).  

A única exigência para acessar 
os cursos do Saber Virtual é o 
cadastro prévio no CIEE. Ainda 
não tem? É bem simples, rápido 
e gratuito. Faça agora mesmo 
(https://tinyurl.com/48eaxked).

TRILHA 1
Preparação para o mundo do trabalho
• Processo Seletivo - 12 horas/16 dias 
• LinkedIn: por que eu preciso?  -   

08 horas/16 dias 
• Preparatório para Concursos Públicos -  

40 horas/20 dias 
• O Futuro do Mundo do Trabalho -  

04 horas/08 dias
• Postura e Imagem Profissional -  

05 horas/10 dias 

TRILHA 2
Orientação e informação profissional:  
Soft Skills
• 7 Passos para Escolher sua Profissão -  

05 horas/10 dias 
• A Arte da Superação - 08 horas/16 dias 
• Desvendando o Consórcio na Prática -  

03 horas/07 dias 
• Jovens em tempos digitais -  

04 horas/08 dias  
• Sustentabilidade - 06 horas/12 dias 
• Conteúdos na Internet: qual o melhor 

caminho? - 02 horas/01 dia 
• Soft Skills: As competências sociais do 

presente - 03 horas/10 dias 
• Seja Empreendedor - 20 horas/30 dias 
• Ética e Liderança -03 horas/06 dias 
• Gestão de Emoções – 05 horas/10 dias 

TRILHA 3
A Comunicação e a Matemática: Hard Skills
• Produção de textos - 12 horas/15 dias 
• Técnicas de Expressão Verbal -  

20 horas/30 dias  
• Matemática 1 - 07 horas/15 dias  
• Matemática 2 - 07 horas/15 dias   
• Gramática Prática - 12 horas/20 dias 
• Cidadania Passo a Passo - 04 horas/08 dias 
• Libras – Língua Brasileira de Sinais –  

80 horas/160 dias 
• Esse Direito é MEU! - 03 horas/05 dias 
• Acordo Ortográfico - 03 horas/05 dias 
• Coesão e Coerência Textual -  

03 horas/05 dias 
• Concordância verbal – 03 horas/05 dias 

TRILHA 4
Lidando com as ferramentas de  
Informática: Office
• Excel 2010 - 20 horas/30 dias 
• Power Point 2010 - 15 horas/20 dias 
• Access 2010 - 15 horas/20 dias 
• Word 2010 - 15 horas/20 dias 

TRILHA 5
Lidando com as ferramentas de  
Informática: Google
• Google Agenda – 20 horas/40 dias 
• Google Apresentação – 20 horas/40 dias 
• Google Planilha – 20 horas/40 dias 
• Google Documentos – 20 horas/40 dias 

TRILHA 6
Economia 4.0
• Inteligência Artificial - 05 horas/10 dias  
• Internet das Coisas – 05 horas/10 dias 
• Robótica – 05 horas/10 dias 
• Engenharia de Dados – 05 horas/10 dias 
• Computação em Nuvem – 05 horas/10 dias 

TRILHA 7
Empreendedorismo Sebrae
• Formando Jovens Empreendedores -  

03 horas/07 dias 
• Educação Financeira - 02 horas/05 dias  
• Atitude Empreendedora - 01 hora/03 dias  
• Formando Jovens Empreendedores II -  

02 horas/05 dias   
• Ciclo de Palestras: Pesquisador 

Empreendedor - 03 horas/09 dias 

TRILHA 8
Papo com Especialistas – 1ª Temporada
• Formando Jovens Empreendedores -  

03 horas/07 dias 
• Trajetória de Vida - 01h/01 dia 
• Os órgãos de Controle da Administração 

Pública - 01 hora/01 dia  
• E Agora? Como Escolher um(a) bom(oa) 

candidato (a)? - 01 hora/01 dia 
• Estado, Democracia e Poderes -  

01 hora/01 dia 
• O Mal que faz a Corrupção - 01 hora/01 dia 
• Os Partidos Políticos - 01 hora/01 dia 
• A Representação Político/Partidária e a 

Mulher - 01 hora/01 dia 
• A Menina e a Mulher Alcançando os Espaços 

de Poder e Decisão - 01 hora/01 dia

Saber Virtual  |  1

CATÁLOGO CURSOS
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Aqui vai um convite irrecu-
sável para você, que cur-
sa ensino técnico no 

período noturno – participar 
no processo seletivo para 
estágio na Otis, empresa 
norte-americana líder mun-
dial na fabricação de eleva-
dores, escadas, esteiras rolantes 
e outros equipamentos para mo-
bilidade. Mais de 50 vagas, em vá-
rias cidades brasileiras, estão em oferta 
através do programa Otis Rota Escola 2023. 

A seleção para alcançar a vaga ofertada 
pelo programa Otis Rota Escola 2023 é 
feita em parceria com o CIEE. Veja só que 
bacana – na Otis, a taxa de efetivação pa-
ra estagiários alcança 80%. A instigante 
experiência de se candidatar à vaga inclui 
participar de processo que tem repercus-
são internacional. 

“A Otis brasileira se destaca entre as ou-
tras unidades mundiais por sua singulari-
dade e zelo com o processo seletivo e a 
promoção de tantos pontos de inclusão 
que promovem benefícios sociais. Por esta 
razão, há vários anos a unidade brasileira 

ganha premiações por seu incrí-
vel processo seletivo”, conta 

Mariana Cacau, analista de 
R&S no ONE CIEE, respon-
sável pelo programa Rota 
Escola desde a primeira 
edição da parceria com a 

Otis, em 2015. 
“Há sete anos trabalha-

mos em conjunto para aprimo-
rar os pontos de inclusão e ampliar 

pelo Brasil afora o número de unidades Otis 
contratantes. A cada ano, a Otis e o CIEE 
estão em conformidade para promover a 
empregabilidade e reforçar o compromis-
so de, inclusive, cumprir um papel na so-
ciedade”, diz Mariana. 

Mariana conta como é feita a seleção. 
“Assim como todos os processos seletivos 
desenvolvidos pela área ONE CIEE, para o 
programa Rota Escola o planejamento e a 
execução são sob demanda, feitos em to-
tal sintonia com a OTIS. Cada etapa, requi-
sitos, cenário são pensados a fim de termos 
um processo seletivo atraente, uma carreira 
bem desenvolvida e o maior número de 
candidatos inscritos. Pensamos no parceiro, 

P VAGA À VISTA!

ATRAVÉS DO CIEE,  
OTIS ROTA ESCOLA ABRE VAGAS COM 
GRANDE CHANCE DE EFETIVAÇÃO
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no mercado e nos candidatos em cada pla-
nejamento de nossos processos seletivos”. 

O desenho da trilha do processo sele-
tivo CIEE/Otis Rota Escola inicia por prova 
de Conhecimentos Técnicos. Após, os can-
didatos avançam para o APP ONE CIEE, por 
onde passarão por trilha gamificada e leve, 
sobre conhecimentos em Português e Ló-
gica. “O processo é remoto, o que permite 
participação de maior número de candi-
datos de diferentes regiões do país. Além 
disso, é conduzido por equipe exclusiva, 
que dá atendimento direto e constante ao 
parceiro e aos candidatos, garantindo total 
alinhamento dos finalistas com a necessi-
dade das vagas”, garante a analista. 

Mariana destaca que “o projeto tem a 
singularidades de incluir o maior número 
possível de mulheres no programa. Há ida-
de mínima, que é 18 anos, mas não há a 
máxima, o que gera oportunidade ao pú-
blico com mais experiência de vida. Ainda, 
há olhar especial da Otis para imigrantes 
e candidatos em situação de vulnerabi-
lidade, perfis não privilegiados na maioria 
dos processos seletivos, promovendo for-
temente oportunidades àqueles que en-
contram na carreira a forma de mudar e 
melhorar suas vidas”, destaca. 

Para finalizar, Mariana oferece algumas 
dicas para ajudar você a se dar bem na se-
leção. “Um dos pontos fundamentais 
considerados pelas responsáveis pelo pro-
grama Otis Rota Escola é enxergar o bri-
lho no olho e a vontade do candidato de 
fazer parte da Otis e de toda a jornada 
dessa carreira. É um processo totalmente 
humanizado, onde ser real e demonstrar o 
‘querer’ na etapa de entrevistas fará a dife-
rença para avançar às etapas finais”. Agora, 
é com você. ●

» INSCRIÇÕES 
On-line até 31 de dezembro de 2022 
  
» REQUISITOS 
Para candidatos com idade a partir de 
18 anos, sem limite para idade máxima, 
cursando ensino técnico no período 
noturno, com previsão para concluir os 
estudos entre dezembro de 2023 e 
junho de 2024. 
 
» SELEÇÃO PARA ALUNOS NOS 
SEGUINTES CURSOS TÉCNICOS E 
ÁREAS CORRELATAS 
•  Elétrica  
•  Eletrônica  
•  Eletrotécnica  
•  Eletroeletrônica  
•  Mecatrônica  
•  Mecânica ou Automação 
 
» DIFERENCIAL OFERECIDO  
PELA OTIS 
Empréstimo de equipamentos na 
empresa, para que  
os candidatos selecionados que não os 
possuam  
cumpram as suas jornadas on-line.

» INSCRIÇÕES ABERTAS PARA  
AS SEGUINTES CIDADES 
Região Norte  
• Porto Velho/RO 
 
Região Nordeste  
• Aracaju/SE 
• Fortaleza/CE 
• João Pessoa/PB 
• Natal/RN 
• Recife/PE 
• Salvador/BA 
• São Luiz/MA 
• Teresina/PI 
 
Região Centro-Oeste  
• Brasília/DF 
• Goiânia/GO 
 
Região Sudeste  
• Belo Horizonte/MG 
• Niterói/RJ 
• Rio de Janeiro/RJ 
• Ribeirão Preto/SP 
• Santos/SP 
• São Paulo/SP 
• Vitória/ES 
 
Região Sul  
• Curitiba/PR 
• Londrina/PR 
• Florianópolis/SC 
• Porto Alegre/RS 

PROCESSO SELETIVO 
CIEE/OTIS ROTA  
ESCOLA 2023

Para candidatar-se à vaga disponibilizada pelo 
programa Otis Rota Escola acesse o  
Portal do CIEE (https://bit.ly/3XsflLN).
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Empresa/Vaga:        WESTERN ASSET - ESTÁGIO EM BACKOFFICE
Horário:                       10h às 17h. 
Requisitos:                Cursando Ensino Superior em Administração; Eco-

nomia; ou Contabilçidade. Para todos os cursos, for-
mação prevista no mínimo para dez/2024. Conheci-
mento intermediário no inglês e no Excel. Ter fácil 
acesso ao bairro Vila Nova Conceição. 

Local:                            São Paulo/SP 
Bolsa-auxílio:           R$ 2.500. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-alimentação. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/western-asset-

estagio-em-backoffice-v1 
                                          
Empresa/Vaga:        ZEISS BRASIL - ESTÁGIO EM ASSUNTOS REGU-

LATÓRIOS
Horário:                       08h às 15h; 09h às 16h; ou 10 às 17h. 
Requisitos:                Cursando Superior em Farmácia; Química; Enge-

nharia Química; Bioquímica; ou Biomedicina. Para 
todos os cursos, previsão de formação entre 
dez./2023 a dez./2024. Inglês avançado. Gostar de 
ler e ter familiaridade com legislação. Estágio pre-
sencial no bairro Berrini. 

Local:                            São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.500. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; asistência médica e 

odontológica; possibilidade de efetivação. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zeiss-brasil-est-

agio-em-assuntos-regulatorios-v2

Empresa/Vaga:     WESTERN ASSET - ESTÁGIO EM FINANÇAS
Horário:                   09h às 16h. 
Requisitos:              Cursando Ensino Superior em Contabilidade, 

previsão de formação mínima para dez./2023. 
Inglês intermediário; desejável conhecimento 
avançado no Excel. Ter fácil acesso à Vila Nova 
Conceição. 

Local:                        São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 2.500. 
Benefícios:              Vale-transporte; vale-refeição. 
Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/western-

asset-estagio-em-finacas-v1 
                                     
Empresa/Vaga:     BESINS HEALTHCARE - ESTÁGIO EM RH
Horário:                   09h às 16h. 
Requisitos:              Cursando Ensino Superior em Administração; 

Psicologia; ou Gestão em RH. Para todos os cur-
sos, formação prevista entre dez./2023 a 
dez./2024. Desejável nglês e Excel intermediá-
rios; ter fácil acesso ao bairro Chácara  
Sto. Antônio. 

Local:                        São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:        R$ 2.257,48. 
Benefícios:              Vale-transporte; vale-refeição; assistência médi-

ca e odontológica; happy day; home office 
(2x/semana); short Friday. 

Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/besins-
healthcare-estagio-em-rh-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.

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 novembro/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Empresa/Vaga:        DECOR E TUDO MAIS - ESTÁGIO EM ESTOQUE 
Horário:                       09h às 15h. 
Requisitos:                Cursando Ensino Médio. Residir em Guarulhos. 
Local:                            Guarulhos/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 600. 
Benefícios:                 Vale-transporte. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/decor-e-tudo-

mais-estagio-em-estoque-guarulhos-v1 

Empresa/Vaga:        SOS DR. CLINICA - ESTÁGIO EM ATENDIMENTO
Horário:                       30 horas semanais, horário da manhã; 01 folga se-

manal. 
Requisitos:                Cursando Superior em Odontologia; Enfermagem; 

ou Fisioterapia; período noturno. Para ambos, for-
mação prevista até dez./2023. Pacote Office. 

Local:                            Araçatuba/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 800 + variável. 
Benefícios:                 Vale-transporte; refeitório no local. Possibilidade de 

prorrogação; possibilidade de efetivação. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/sos-dr-clinica-

atendimento-nivel-tecnico-aracatuba-v1 
                                          
Empresa/Vaga:        SAINT-GOBAIN - ESTÁGIO EM PROJETOS
Horário:                       09h às 16h. 
Requisitos:                 Cursando Ensino Superior em Engenharia Mecâni-

ca; Engenharia de Automação; Engenharia de Ges-
tão/Produção. Para todos os cursos, previsão de for-
mação mínima em dez./2024. Desejável inglês e Ex-
cel intermediários. Ter fácil acesso à região de Mauá. 

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

médica e odontológica; seguro de vida. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/saint-gobain-

estagio-em-projetos-maua-v1 
                                          
Empresa/Vaga:        SUN MOBI - ESTÁGIO COMERCIAL/MARKETING
Horário:                       10h às 17h. 
Requisitos:                 Cursando Ensino Superior em Administração; Co-

municação; ou Marketing. Para todos os cursos, for-
mação prevista entre dez./2024 a dez./2025. Dese-
jável conhecimento em CRM; Excel intermediário. 
Fácil acesso ao bairro Itaim Bibi. 

Local:                             São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.600 

Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; possibilidade de 
prorrogação; possibiidade de efetivação. 

Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/sun-mobi-est-
agio-comercial-marketing-v1 

                                          
Empresa/Vaga:        SEGASP-UNIVALORES - ESTÁGIO EM ADMINIS-

TRAÇÃO
Horário:                       09h às 16h. 
Requisitos:                Cursando Superior em Administração, formação 

prevista entre jun./2024 e dez/2024. Excel interme-
diário; Power Point. 

Local:                            São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.300. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/segasp-unival-

ores-estagio-em-administracao-v1 
                                          
Empresa/Vaga:        GALLERIA CONTINUA - ESTÁGIO EM BACKOFFI-

CE DE ARTES
Horário:                       30 horas semanais/06 horas diárias. 
Requisitos:                Cursando Ensino Superior em Artes Visuais; ou Ar-

tes Plásticas. Para ambos, formação mínima prevista 
em dez/2023. Desejável inglês intermediário. Ter fá-
cil acesso à região do bairro Pacaembu. 

Local:                            São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.500 até R$ 2.100. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/galleria-contin-

ua-estagio-em-backoffice-de-artes-v1 
                                          
Empresa/Vaga         CEBRACE - ESTÁGIO PRODUÇÃO
Horário:                       08h30 às 14h30. 
Requisitos:                Cursando Superior em Engenharias de Produção; 

Mecânica; Controle e Automação e correlatas. Para 
todos os cursos, formação prevista a partir de 
dez./2024. Pacote Office intermediário; inglês inter-
mediário; pacote Office intermediário; desejável co-
nhecimento em SAP. 

Local:                            Caçapava/Taubaté/São José dos Campos/SP. 
Bolsa-auxílio:           A combinar. 
Benefícios:                 Transporte fretado; vale-transporte; estacionamen-

to; assistência médica; plano odontológico; 
                                         seguro de vida. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/cebrace-estag-

io-producao-v3 
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2.900*  
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 novembro/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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K PAINEL DE VAGAS 

Empresa/Vaga:        ZOETIS - ESTÁGIO EM PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO COMERCIAL 

Horário:                       8h às 15h. 
Requisitos:                 Cursando  Ensino Superior em Administração; 

Publicidade e Propaganda; ou Marketing. Para 
todos os cursos, formação prevista entre 
dez./2024 a dez./2025. Desejável conhecimento 
avançado no Excel e inglês intermediário. Ter fá-
cil acesso ao bairro Morumbi. 

Local:                             São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 2.947,85. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; assistência mé-

dica e odontológica; convênio com farmácia; 
Gym Pass. 

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

                                          
Empresa/Vaga:        ZOETIS - ESTÁGIO EM FARMACOVIGILÂNCIA E 

PESQUISA CLÍNICA 
Horário:                       08h às 15h. 
Requisitos:                Cursando Ensino Superior em Medicina Veteriná-

ria; ou Farmácia. Para ambos, previsão de forma-
ção para dez./2024 a dez./2025. Desejável conhe-
cimento avançado em inglês. Ter fácil acesso ao 
bairro Chácara Sto. Antônio. 

Local:                             São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 2.947,85. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; assistência médica 

e odontológica; convênio com farmácia; Gym 
Pass. 

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

                                          
Empresa/Vaga:        PILKINGTON - ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
Horário:                       10h às 17h. 
Requisitos:                Cursando Ensino Superior em Engenharia de Pro-

dução, a partir do 5º semestre. Inglês básico; pa-
cote Office Intermediário. Residir em Caçapava 
ou Taubaté. 

Local:                            Caçapava ou Taubaté/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.496,40. 
Benefícios:                 Transporte da empresa; vale-transporte; vale-ali-

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

estagio-em-engenharia-de-producao-v2 

Empresa/Vaga:        SABIC - ESTÁGIO EM SISTEMA DA QUALIDA-
DE/MELHORIA CONTÍNUA 

Horário:                       08h às 15h. 
Requisitos:                 Cursando Ensino Superior em Engenharia, previ-

são de formação mínima em dez/2024. Inglês in-
termediário/avançado; conhecimento interme-
diário em Excel; desejável curso de Interpretação 
ISO 9001 ou conhecimento das normas; desejá-
vel conhecimento em ferramentas MASP, 5S, 6 
Sigmas, PDCA, Kaizen. Residir em Campinas, Su-
maré 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-gestao-da-qualidade-campinas-v1  
 
Empresa/Vaga:        BANCO SANTANDER - APRENDIZ 
Horário:                       09h às 15h. 
Requisitos:                Cursando ou formado no Ensino Médio. Residir 

em São Bernardo do Campo. 
Local:                             São Bernardo do Campo/SP 
Bolsa-auxílio:           A combinar. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; assistência médica; 

seguro de vida. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/banco-sant-

ander-aprendiz-sao-bernardo-do-campo-sp-v1 
                                          
Empresa/Vaga:        SEBRAE SOROCABA - APRENDIZ 
Horário:                       30 horas semanais/02 folgas semanais. 
Requisitos:                Cursando no mínimo 8ª série/9º ano do Ensino 

Fundamental; cursando Ensino Médio do 1º ao 3º 
ano; formado no Ensino Médio sem ingresso no 
Ensino Superior; renda familiar per capita que 
não ultrapasse 50% do Salário Mínimo Nacional. 
Não ter atuado como Jovem Aprendiz no arco 
administrativo. Disponibilidade para trabalhar 
das 9h às 15h ou das 10h30 às 16h30. 

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

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

ocaba-v3 ● 

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. 
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O Conselho Universitário da 
Universidade de São Paulo 
autorizou (10/11/2022) a 

implantação do sistema Enem-USP, 
nova forma de ingresso através da 
nota do Enem.  

Antes, os ingressantes eram selecionados 
pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), liga-
do ao Ministério da Educação (MEC). Agora, o 
novo sistema possibilita ao estudante aprova-
do via Enem fazer a matrícula ao mesmo tem-
po que o ingressante pela Fuvest, indepen-
dente do sistema e do calendário do Sisu. 

De acordo com o Conselho 
Universitário da USP, o sincronis-
mo das matrículas contribuirá 
com o trabalho das comissões de 
heteroidentificação, implementa-
das em 2022. Essas comissões se-

rão responsáveis pela averiguação da auto-
declaração dos candidatos convocados para 
matrículas nas vagas reservadas para pretos 
e pardos. Para o ingresso em 2023, os candi-
datos serão convocados diretamente pela 
Fuvest, com base nas notas obtidas nas pro-
vas do Enem. ●
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P AGENDA DO VESTIBULANDO

 ADOTADO NOVO SISTEMA  
 ENEM-USP PARA O  
 VESTIBULAR FUVEST 

8.211 vagas  
destinadas aos  

aprovados Fuvest,  
com a seguinte distribuição 

 
Ampla Concorrência 
4.954 vagas 

 
Estudantes EP** 
2.169 vagas 

 
Estudantes EP/PPI*** 

1.088 vagas 

2.936 vagas  
destinadas aos aprovados  

Enem-USP,  
com a seguinte distribuição 

 
Ampla Concorrência 

606 vagas 
 

Estudantes EP** 
1.237 vagas 

 
Estudantes EP/PPI*** 

1.093 vagas 

Fonte: Universidade de São Paulo (USP)

» Total disponibilizado pela USP para 2023: 11.147 vagas* 

* Conforme a Resolução nº 7.373/2017, que estabelece as formas de ingresso na Universidade, 
50% das vagas de cada curso de graduação e turno estão reservadas para candidatos egressos 
de escolas públicas. 
**Escola Pública 
***Escola Pública/Pretos, Pardos e Índios

M
arcos S

antos/U
S

P Im
agens 

C
ecília B

astos/U
S

P Im
agens

C
ecília B

astos/U
S

P Im
agens



1515

Especialistas recomendam – é 
improdutivo estudar algo novo 
poucos dias antes da prova 

vestibular. Eles orientam que o ideal é 
utilizar a semana anterior à prova para 
revisar o que foi estudado e fazer pausas 
de 10 a 20 minutos a cada 50 minutos 
de estudo. Pesquisas indicam que após 
esse período, a produtividade começa a 
cair. Enquanto você faz a pausa, dizem os 
especialistas, o cérebro faz “replay” do 
que foi estudado. 

 

Se ainda não o fez, 
informe-se sobre o 
melhor percurso 
(trem/metrô/ônibus) 

desde a sua casa até o local da prova. 
O ideal é fazer o percurso e conhecer 
o lugar da prova com antecedência 
 

Prepare o material que 
deve ser levado para a 
prova. Verifique se as 
canetas (devem ser 

transparentes) e outros materiais 
estão adequados conforme as regras 

 
Durma bem (no mínimo, 
07/08 horas) 

Faça refeição leve. No blog 
do Mackenzie é 
disponibilizado grátis 
(https://bit.ly/3V4eiQ1) 

manual com dicas para 
vestibulandos, dentre elas, “alimentos 
que dão aquele gás ao cérebro”, que 
reproduzimos a seguir. 
» chocolate amargo ou meio amargo 
» abacate 
» frutas cítricas 
» espinafre e outros vegetais que 

têm cor verde-escuro 
» pescados, como o salmão e a 

sardinha 
» oleaginosas, como as nozes, 

castanhas, o amendoim 
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DICAS PARA VOCÊ SE PREPARAR PARA 
AS PROVAS DO VESTIBULAR

» Dedique-se a revisar 
as matérias nas quais 
tem maior dificuldade 

 
» Ao revisar, procure 
criar associações com 
o tema, por exemplo, 
uma música, um filme, 

até mesmo uma fruta ou 
guloseima apreciada 
 

» A pausa deve ser 
relaxante (caminhar 
pela casa; ouvir 
música; cantar; comer 

algo leve). Nem pense em jogar 
vídeo game nesses intervalos para 
não quebrar o ciclo do estudo
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Em função do aumento das ocorrências da 
variante BQ.1 do vírus corona, a Fuvest 
criou e divulgará no site 
(https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp/), 
a partir do dia 1º de dezembro (2022), o 
Manual de Biossegurança da 1ª fase para 
o vestibular. É importante baixar o 
conteúdo e ficar atento às regras. ● 

Na véspera do vestibular, a 
recomendação é interromper a 
revisão. Descanse o cérebro e assim 
terá maior capacidade de raciocínio 
na hora da prova

Fontes: Fuvest| Mackenzie| Gran Cursos| Vip Jus |BBC News Brasil





Para todas as idades e para todos os 
interessados, assim é o programa Di-
versidade e Inclusão Social em Direitos 

Humanos, promovido pela Universidade de 
São Paulo (USP). Aberto, gratuito e on-line, 
o programa aposta na educação para fazer 
frente ao alarmante crescimento do precon-
ceito a grupos em posições minoritárias. De 
acordo com os organizadores, professores 
da USP em diferentes cadeiras, a variedade de temas é estratégica – 
foi idealizada para alcançar “a maior diversidade de grupos afligidos 
pela discriminação e pelo conservadorismo contemporâneo”. 

O curso é dividido em cinco módulos. Inicia com o módulo cen-
tral e interativo sobre direitos humanos, abordando questões que se 
relacionam com os demais módulos, os quais tratam de questões re-
ferentes as violências e desigualdades de gênero, raça e etnia, diver-
sidade sexual, imigrantes e refugiados. Ao fim do primeiro módulo, 
os interessados podem se inscrever em qualquer um dos outros qua-
tro, de acordo com suas preferências. 

 

Podemos viver juntos?  
Aberto, gratuito e on-line,  
curso da USP combate 
preconceitos

PIGUALDADE

FIQUE POR DENTRO 
 

» 85 vídeos do programa  
estão disponíveis no 

Youtube 
(https://bit.ly/3EsSbxg) 

 
» Além das aulas abertas no 

Youtube, há material 
complementar acessível na 
plataforma moodle 
(https://bit.ly/3EruVQ9) 

 
» Endereços para saber tudo sobre o programa, inclusive inscrição 

• https://sites.usp.br/dhd 
• https://www.facebook.com/Diversidades.Ods 
• https://www.instagram.com/direitoshumanos.ods ●

Fonte: Jornal da USP






