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É
importante que você leia a matéria 
de capa desta edição da Revista 
Jovem CIEE, que aborda as 61 mil 
vagas sazonais, projetadas pelo 
CIEE através das empresas 

parceiras. Além das vagas, você saberá quais 
os cursos mais procurados pelas empresas 
para a contratação de aprendizes e de 
estagiários e o que o CIEE espera para, em 
2023, iniciar a ampliação de 500 mil para  
1,5 milhão as oportunidades de vagas para as 
juventudes brasileiras. Tal ampliação depende 
da aprovação do Estatuto da Aprendizagem
– a PL 6461, em tramitação no Congresso 
Nacional. Faça a sua parte.  Consulte o PL 6461 
(endereço na matéria) e dê a sua opinião aos 
membros do Congresso Nacional acerca do 
Estatuto da Aprendizagem para a 
empregabilidade das juventudes brasileiras.

Para ter Perfil Campeão e conquistar vaga 
no mercado de trabalho, baixe no seu celular o 
APP Meu CIEE. Quem explica como formatar 
Perfil Campeão e sair na frente na conquista de 
vaga é Patrícia Testai, gerente CIEE de 
Atendimento e Operações Grande SP e Capital.  

Além das ofertas de vagas, o APP Meu CIEE 
permite acessar o Saber Virtual, com cursos 
gratuitos para você turbinar o seu currículo. 
Até mesmo, você pode fazer cursos que 
orientam sobre Empreendedorismo, ofertados 
por parceria entre CIEE & Sebrae. 

Ainda, levamos até você dicas importantes 
para auxiliar a fazer boas provas na segunda 
fase da Fuvest e contamos como é possível 
entrar na USP mesmo sem pontuar na Fuvest e 
sem prestar vestibular. Encerramos nossa 
conversa com desejos de ótimas festas de fim 
de ano e de boa sorte no vestibular. 

Revista Jovem CIEE
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Durante todo o ano, muito ou-
vimos falar sobre a Copa do 
Mundo de Futebol 2022 e o 

Catar, país árabe peninsular localizado 
no Golfo Pérsico, no Continente Asiá-
tico, sede da competição. Com super-
fície de 11,57 mil km2, o Catar caberia 
muito próximo de duas vezes dentro 
do menor estado brasileiro – o Ser-
gipe, na região Nordeste, com área 
territorial de 22,05 mil km2. 

Nessa introdução, você relembrou 
ou aprendeu um pouquinho sobre 
geografia, mas para se colocar “dentro 
do jogo” é necessário aprender muito 
mais. O CIEE quer fazer de você o 
melhor atleta da seleção vitoriosa 

que faz a diferença no mercado de tra-
balho. Com mais de 58 anos de expe-
riência em orientar times e mais times 
de jovens para eles chegarem aos gols 
que criam o placar do conhecimento 
e conquistar vagas, o CIEE criou vídeo 
institucional com o título Rumo às 
Ligas Profissionais. 

O vídeo transcorre com bate-bola 
descontraído entre colaboradores, 
estagiários e aprendizes – é o re-
sumo de tudo o que o CIEE faz para 
garantir às juventudes brasileiras 
futuro repleto de oportunidades. 
Não espere que um olheiro descubra 
você para o mundo do trabalho por-
que isso não vai rolar.  ● 

ASSISTA AO VÍDEO 
RUMO ÀS LIGAS 
PROFISSIONAIS  
E FAÇA  
MUITOS GOLS

Substituir as expressões “por-
tador de deficiência” por “es-
tudante com deficiência”, 

“ensino fundamental” por 
“ensino básico” e “trabalho 
protegido” por “trabalho 
apoiado” são, dentre ou-
tras, propostas de Projeto 
de Lei (PL) que prevê 
compatibilizar expres-
sões do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) com a 
linguagem utilizada na Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação (LDB). 

Aprovado pela Comissão de 
Educação e a Comissão dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, o PL 

5438/20 continua em trami-
tação na Câmara Federal. 

De autoria da deputada 
Natália Bonavides (PT-
RN), o projeto prevê ainda 
a fixação do período e a 

organização do ciclo edu-
cacional básico dos 04 aos 

17 anos, o que vale dizer desde 
a pré-escola ao hoje convencionado 
por Ensino Médio. ● 

ECA deve ser alterado para 
compatibilizar terminologias com a LDB

P GIRO

Fonte: Agência Câmara de Notícias /Imagem: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

» Assista ao vídeo Rumo às Ligas Profissionais (https://tinyurl.com/yck6c8hd) 
para saber quais são as práticas do CIEE que auxiliam você a chegar com  
maior rapidez ao tão cobiçado e competitivo campo do mundo do trabalho. 

www.ciee.org.br
www.ciee.org.br
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Fuvest Segunda Fase  

» As provas da segunda fase estão 
agendadas para os dias 8 e 9 de  
janeiro de 2023.

» Participarão apenas os classificados 
na primeira etapa, que tem caráter 
classificatório e eliminatório. 

» Provas com questões inteiramente 
discursivas, ou seja, o candidato deve 
discursar (escrever) sobre o que foi 
perguntado. 

➜  1º dia, dez questões de português, 
compreensão e interpretação de  
textos; gramática; literatura; redação. 

➜  2º dia, 12 questões sobre duas a 
quatro disciplinas, a depender da 
carreira escolhida.

PAGENDA DO VESTIBULANDO
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Se você não pontuou na primeira fase 
da Fuvest, ainda tem chance de in-
gressar na USP e em outras universi-

dades renomadas.  A chance é oferecida pelo 
sistema de Vagas Olímpicas, criado para in-
gresso em universidades sem prestar vestibu-
lar. Tais vagas são destinadas aos alunos que 
durante o Ensino Médio participaram em 
uma (ou mais) Olímpiada do Conhecimento. 

Dentre as instituições que ofertam a 
chance estão a Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade de Campinas (Uni-
camp), Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), Universidade do Grande ABC 
(Uniabc) e Universidade Federal de Itajubá 
(Unifei), Minas Gerais. Por tradição, as cha-
madas para inscrições são feitas no mês 
de janeiro. 

Em geral, a universidade estabelece sis-
tema de pontos que leva em conta o tipo de 
medalha, a classificação do estudante e a 
análise do desempenho escolar. As regras e 

o número de vagas variam conforme a insti-
tuição e, geralmente, constam nos editais dos 
vestibulares tradicionais de cada qual. 

No caso da USP, o edital para Vagas 
Olímpicas é específico, publicado pela Fu-
vest em meados de janeiro. Diferente da Uni-
camp, que inclui em seu edital tradicional 
2023 a oferta de 112 vagas nessa modalida-
de. Outras dez vagas adicionais serão oferta-
das – para este caso, o edital ainda não foi pu-
blicado. Fique atento. ●

MESMO SEM PONTUAR NA FUVEST, VOCÊ PODE INGRESSAR NA USP

M
arcos S

antos/U
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Deu match na primeira fase da Fuvest 
e, com toda razão, você está feliz da 
vida. Agora, é reforçar a preparação 

para vencer a próxima e derradeira etapa. 
Especialistas oferecem conselhos que de-
vem ser observados, tais como não exage-
rar em esforços de última hora, reservar 
tempo para o lazer, encontrar amigos
para reuniões descontraídas. 

No tempo reservado para rever co-
nhecimentos, é mais produtivo focar no 
perfil da segunda fase da Fuvest do que 
tentar adquirir novos conhecimentos, 
alertam os especialistas. Uma busca na 
web mostrará inúmeras sugestões de 
como se preparar. Nós fizemos a busca e 
selecionamos alguns lembretes e dicas 
para você.

 DICAS PARA VOCÊ SE DAR BEM NA  
 SEGUNDA FASE DA FUVEST

Fontes: Caminhos e Colinas| edital Unicamp 2023| Fuvest 2023

» Você terá que escrever. Se a sua letra não é 
das melhores, aproveite os dias antes da 
prova para exercitar a escrita. Para tanto, a 
sugestão é usar caderno de caligrafia. Seja 
aplicado nesse exercício e se surpreenderá 
o tanto que a sua letra vai melhorar. 

» Se aceitar a dica acima, não escreva 
palavras ao leu, descontextualizadas. Copie 
pequenos trechos de livros (aqueles que 
você precisou ler para as provas), de letras 
de música ou algo que você aprecia. 

» Antes de começar a escrever, planeje  
a sua resposta. 

» Ao escrever, fique atento à pontuação e à 
concordância verbal. 

» Não se deixe perder em devaneios - seja 
conciso e objetivo nas respostas. 

» A redação é argumentativa, ou seja, você 
apresenta dados concretos e, a partir 
deles, apresenta a sua opinião. 

» Não fuja do tema; busque clareza; 
simplicidade; e objetividade. 

Para desenvolver boa redação, uma das 
técnicas é responder mentalmente às 
seguintes perguntas - Quem | O que | Como | 
Quando | Onde | Por que - não 
necessariamente nessa ordem. 
» Sobre quem eu vou escrever. 
» Sobre o que eu vou escrever. 

» Como surgiu o fato sobre o qual eu  
vou escrever. 

» Quando ocorreu o fato sobre o qual eu  
vou escrever. 

» Onde ocorreu o fato sobre o qual eu  
vou escrever. 

» Por que ocorreu o fato sobre o qual eu  
vou escrever.

As respostas a essas perguntas 
representam a referência. É o cenário, é a 
contextualização que deve ser citada para 
você demonstrar conhecimentos sobre o que 
aprendeu. Quanto a opinar, traga o passado 
para o presente, use exemplo concreto. ●

» ESTRATÉGIAS

Fontes: Corrija-me|Stoodi Vestibulares|Estratégia Vestibulares|Fuvest 



https://bit.ly/WhatsCIEE
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Patrícia Testai, gerente de Atendi-
mento e Operações CIEE Grande SP 
e Capital chega aqui para falar com 

você sobre assunto que ela domina – o 
APP Meu CIEE. Ela quer contar sobre a im-
portância em baixar o aplicativo para 
acessar oportunidades de vagas e con-
correr a elas com Perfil Campeão. A divi-
são gerenciada por Patricia funciona na se-
de matriz do CIEE, na capital paulista, 
apoiada por 26 consultores. A equipe atua 
em conformidade com a comunicação do 
CIEE para fazer contato direto com os jo-
vens – aqueles que são cadastrados no 
CIEE e os que não o são. 

A mensagem de Patrícia é especial para 
quem ainda não fez cadastro no CIEE, 
portanto, não tem como baixar o APP 
Meu CIEE no celular. Se você mora em 
um dos 39 municípios da Região Metro-
politana de São Paulo (RMSP), incluída a 
capital paulista, área de abrangência dessa 
Gerência, é bem provável que conheça a 
Patrícia ou conheça um dos 26 consultores 
– dentre eles, há os que trabalham junto às 
Instituições de Ensino e outros, em diferen-
tes lugares de concentração de jovens. 

“Nós fazemos o corpo-a-corpo com os 
jovens nas escolas, nas comunidades, em 
unidades de serviço social, como os CRAS, 
os CREAS e outras. Entendemos nossa ativi-
dade como verdadeira missão – aproximar 

os jovens de todos os serviços prestados 
pelo CIEE, cujo canal principal na atuali-
dade é o APP Meu CIEE”, diz Patricia. 

Os polos do CIEE distribuídos pela 
RMSP são localizados em algumas cidades 
estratégicas para atender raios populacio-
nais que conectam os 39 municípios. Nesses 
polos, além dos cartazes permanentes 
com QR code que direciona para o aplica-
tivo, Patrícia e sua equipe estimulam os jo-
vens a baixar o APP Meu CIEE e a resposta 
positiva é instantânea. “Eles baixam o APP de 
imediato e ficam muito felizes por acessar 
com rapidez as oportunidades de vagas”, 
conta Patrícia e destaca que além das va-
gas, o aplicativo descortina um mundo de 
oportunidades. 

“Ao baixar o APP Meu CIEE, o jovem vi-
sualiza as vagas e começa a criar o seu Per-
fil Campeão. O que é o Perfil Campeão – 
após fazer o cadastro, o próximo passo é in-
serir o currículo, sem esquecer que Perfil 
Campeão deve ter vídeo apresentação, di-
ferencial oferecido pelo APP Meu CIEE. 
Perfil Campeão deve ser atualizado com 
igual dinâmica praticada pelas empresas 
para encontrar os seus futuros colaborado-
res, ou seja, em tempo real”, alerta Patrícia, 
ex-estagiária no CIEE através da Unidade 
Guarulhos, na Grande São Paulo. Pós-gra-
duada em Gestão de Negócios pelo Macken-
zie, Patrícia chega aos 39 anos de idade com 

CAIA DENTRO DO APP MEU CIEE,  
ENCONTRE VAGA  E CRIE PERFIL CAMPEÃO

P FIQUE ON

“AO BAIXAR O APP MEU CIEE, 
 O JOVEM VISUALIZA AS VAGAS E 

COMEÇA A CRIAR O SEU  
PERFIL CAMPEÃO. O QUE É O PERFIL 

CAMPEÃO – APÓS FAZER O CADASTRO, 
O PRÓXIMO PASSO É INSERIR O 

CURRÍCULO, SEM ESQUECER QUE 
PERFIL CAMPEÃO DEVE TER  

VÍDEO APRESENTAÇÃO,  
DIFERENCIAL OFERECIDO PELO APP 

MEU CIEE. PERFIL CAMPEÃO  
DEVE SER ATUALIZADO COM  
IGUAL DINÂMICA PRATICADA  

PELAS EMPRESAS  
PARA ENCONTRAR OS  

SEUS FUTUROS COLABORADORES,  
OU SEJA, EM TEMPO REAL”,  

» Patrícia Testai,  
gerente de Atendimento e  

Operações CIEE Grande SP e Capital 
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Assim como ocorre para a cidade de São Paulo  
e Região Metropolitana, o CIEE mantém 
Gerências de Atendimento e Operações para o 
Interior de São Paulo e as regiões Centro Oeste 

e Distrito Federal, Nordeste e Norte, com política 
de atuação unificada para todo o País. Assim, 

as orientações oferecidas por Patrícia 
Testai são válidas para as juventudes de 

todo o Brasil. Para todas as regiões, as 
vagas ofertadas pelo APP Meu CIEE levam 

em conta o CEP, enquanto os cursos oferecidos 
pelo CIEE Saber Virtual e as ferramentas para 

criar o Perfil Campeão, todos gratuitos, são 
idênticos para todas as regiões brasileiras. 

metade da sua vida - desde os 19 anos - 
transcorrida nas alas do CIEE SP.  

Patrícia orienta que, se você abre a ofer-
ta de vagas e não encontra a chance para 
concorrer, essa chance poderá surgir nos 
próximos 10, 30 minutos. “Enquanto você 
aguarda, use o APP Meu CIEE para fazer os 
cursos gratuitos do Saber Virtual. Imedia-
tamente após concluir um curso, atualize o 
seu perfil pelo aplicativo. Essa dinâmica po-
de fazer a diferença para que a empresa 
descubra você”. 

Pelo APP Meu CIEE, reforça Patrícia, 
além de a empresa ficar de olho em você, o 
inverso é verdadeiro. “Você consulta as va-
gas e vai agendando entrevistas, ação per-
feitamente possível pelo aplicativo. As va-
gas ofertadas levam em consideração o nú-

mero do CEP – de moradia e da instituição 
de ensino onde você está matriculado. Tudo 
é levado em conta, desde as suas qualidades 
até a região de moradia e da escola, para tor-
nar mais confortável o seu acesso ao traba-
lho, quando for contratado. Portanto, man-
tenha seu perfil atualizado em todos os as-
pectos e não desista jamais, porque hora 
ou outra vai dar match”. 

Falta dizer que no seu perfil, além de foto 
e do vídeo apresentação você pode incluir 
redação. Capricha nela porque fará parte da 
análise que a empresa fará sobre você. Para 
criar vídeo apresentação e redação cam-
peões, recorra aos cursos que o CIEE ofe-
rece pelo Saber Virtual e podem ser aces-
sados pelo APP Meu CIEE. E aí, já está den-
tro? Bom para você. Boa sorte! ● 

APP MEU CIEE 
Baixe grátis 

 
» Para dispositivos Apple,  

no APP Store 
(https://tinyurl.com/3t8nntxz) 

 
» Para dispositivos Android,  

no Google Play 
(https://tinyurl.com/4a9tubrd)

https://tinyurl.com/4a9tubrd
https://tinyurl.com/3t8nntxz
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OCIEE anuncia a abertura de 61 mil 
vagas, com base no período con-
vencionado por sazonalidade de 

final de ano, quando terminam inúmeros 
contratos de aprendizagem (duração de 
dois anos) e estagiários concluem a gra-
duação. São vagas reais, que independem 
de qualquer dispositivo. 

Além de incentivar você a concorrer a 
uma das milhares de vagas reais dispo-
níveis, o CIEE apresenta avaliação da em-
pregabilidade em 2022 e as perspecti-
vas para 2023. Ao longo de 2022, embora 
tanto a Aprendizagem como o Estágio fo-
ram alvo de percalços, houve recuperação 

robusta na oferta de vagas para os jovens, 
praticamente chegando aos níveis de antes 
da pandemia.  

Se você não é cadastrado no CIEE e 
quer participar nos processos seletivos é 
necessário realizar o cadastro. Acesse o Por-
tal do CIEE e faça o cadastro, que é gratuito. 
É fundamental que informações como CEP, 
e-mail e número de contato estejam corre-
tos. Na plataforma, o usuário contará ainda 
com cursos e ferramentas, poderá enrique-
cer seu perfil por meio de vídeo apresenta-
ção, exercitar redação on-line e fazer teste 
de perfil comportamental. Todas os cursos 
e ferramentas são gratuitos. 

Faça agora mesmo o seu cadastro para 
não perder a oportunidade. Uma vez ca-
dastrado, no caso de dúvidas fale com a 
Central de Atendimento do CIEE pelo 
whatsapp, número (11) 3003-2433 (o uso 
do DDD 11 é necessário para quem está fo-
ra de SP). Salve o número no whatsapp, 
porque ele será o mensageiro para colocar 
você no caminho da vaga. O custo é de li-
gação local de qualquer região do País. Pa-
ra vocês, aqui vai a recomendação do CEO 
do CIEE, Humberto Casagrande. “É im-
portante que os jovens fiquem ligados 
porque as vagas estão aí e nem sempre 
são preenchidas”.

P BALANÇO

CIEE ESPERA ABRIR  
MAIS DE 61 MIL VAGAS  
ATÉ JANEIRO  
DE 2023
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A região Nordeste tem participação efetiva 
na contratação de jovens aprendizes e 
estagiários. A Bahia, por exemplo, nesse 
período sazonal oferta 620 vagas para 
Estágio e 500, para Aprendizagem. Por sua 
vez, o Ceará disponibiliza 300 vagas para 
cada qual dos programas. 

No Estágio, ocorrem períodos de 
sazonalidade em julho e em 
dezembro, meses de conclusão de 
cursos. A maior ocorrência é ao 
final do ano, por consequência, 
época de maiores 
oportunidades de estágio. Na 
Aprendizagem, o encerramento 
de contratos se dá ao longo de 
todo o ano. 

Os Programas de Estágio e de 
Aprendizagem são conectados 

com a educação curricular – para 
ser inserido em vagas nesses dois 
programas, é obrigatório jovem ser 
matriculado em instituição de 
ensino e ter frequência regular. 

As vagas abertas pela 
sazonalidade são a soma dos 
contratos com término em 
outubro de 2022 a janeiro de 2023, 
sendo 83% (51.103) das vagas 
para Estágio e 17% (10.449), para 
Aprendizagem. 

No decorrer de 2022, os dois Programas 
do CIEE sofreram impactos. No caso do 
Estágio, pesou a pandemia, por exemplo, 
por conta da questão de segurança 
digital das empresas, impeditivo para o 
trabalho à distância dos estagiários. No 
caso da Aprendizagem, o débito vai 
para a Medida Provisória (MP) 1116  
que provocou instabilidade jurídica  
no mercado. 

Felizmente, no referente à 
Aprendizagem a MP 1116 foi 
derrubada, assim como foram 
derrubadas outras tentativas 
perniciosas ao programa. 

Não obstante o impacto da pandemia 
e o grande imbróglio que envolve o atual 
marco regulatório da Aprendizagem, o 
comparativo da oferta de vagas para 

aprendizes entre novembro de 2021 
(57.366) e igual mês de 2022 (61.838) 
mostra crescimento de 11%. No mesmo 
comparativo, a oferta para Estágio 
avançou de 147.696 para 171.698, 
crescimento que supera 13%.

» Evolução 2021-2022 

» Sazonalidade  
Oferta Nacional

» Sazonalidade  
Vagas Reais  
por Região

 ESTÁGIO E APRENDIZAGEM  

Novembro 
2021 

 
Novembro 
2022

Estágio 
147.696  

 
Estágio 

171.698  

Aprendiz 
57.366  

 
Aprendiz 
61.838  

Total 2021 
205.062 

 
Total 2022 
233.536  

VAGAS ABERTAS 

Fonte: CIEE | Novembro 2021 - Novembro 2022

Fonte: CIEE | Novembro 2022Fonte: CIEE | Novembro 2022

→ +  = 

→ +  = 

Capital e Grande São Paulo 

    12.513 

Centro Oeste 

     6.988 

Interior São Paulo 

       19.517 

Nordeste 

     18.758 

Norte 

              3.776

Estágio 
51.103

Aprendiz 
10.449 83%17%

Vagas sazonais  (Out/22 – Jan/23) 
Total = 61.552
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 PERSPECTIVAS DO  
 CIEE PARA 2023 

Para 2023, o CEO Humberto Casa-
grande diz que o CIEE está confiante 
em ainda maior recuperação. “A 

pandemia deverá estar sob controle e o 
setor de serviços, que representa 70% do 
nosso Produto Interno Bruto (PIB), está 
com boa demanda por estagiários. Nossas 
expectativas são muito boas. Com relação 
ao aprendiz, dependerá, fundamental-
mente, da aprovação do Novo Estatuto 
do Aprendizagem, em tramitação no 
Congresso Nacional. Se for aprovado, de-
vemos dobrar o número de aprendizes 
em três anos, crescimento de 1/3 a cada 
ano, até 2025”, diz Casagrande. 

Em resumo, o Novo Estatuto em tra-
mitação atualiza a Lei da Aprendizagem 
(10.097/2000), com manutenção rigorosa 
de todos os direitos dos aprendizes e em 
consonância com a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), que rege as contrata-
ções. Atualmente, há 500 mil aprendizes 
no Brasil. É previsão de que, se aprovado, 
o Novo Estatuto da Aprendizagem 
acrescentará, até 2025, 1,5 milhão de va-
gas para esse público. 

“O Novo Estatuto será muito impor-
tante, fundamentalmente por duas ra-
zões. Primeiro, ele vem para simplificar o 
processo das cotas, que é muito complexo 
e tem interpretações diferentes de um es-
tado para outro. Há série de inconsistên-
cias. A primeira grande virtude do Novo 
Estatuto da Aprendizagem é simplificar. 
A segunda virtude é a de oferecer marco 
regulatório mais consistente. Existem vá-

rias matérias no limbo, difíceis de interpre-
tar, o que causa insegurança jurídica para 
as partes envolvidas - as empresas, os jo-
vens e os agentes de integração, como o 
CIEE”, diz Casagrande. 

Muitas matérias relativas à Aprendiza-
gem são reguladas por portarias e decre-
tos, que mudam conforme a ótica de cada 
gestão pública. “Com marco regulatório 
mais consistente, que ofereça segurança 
jurídica, como propõe o Novo Estatuto 
da Aprendizagem, inúmeras portas serão 
abertas. O Brasil tem 48,3 milhões de estu-
dantes e só 1,2 milhão de aprendizes e es-
tagiário estão envolvidos com o trabalho. É 
muito importante que o jovem se envolva 
com o trabalho. No Brasil, onde a grande 
maioria dos jovens é vulnerável, não há 
estudo se não houver trabalho.  O traba-
lho é o caminho para evitar a evasão esco-
lar – para que o jovem não deixe de estu-
dar, inclusive, buscar curso superior”, finali-
za Casagrande.  ●

500.000  
aprendizes 

na ativa em todo no Brasil 
 
 
 
 

1.500.000  
aprendizes 

até 2025 é a estimativa do CIEE, 
se for aprovado o 
Novo Estatuto da 

Aprendizagem 



sabervirtual.ciee.org.br
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Nessa sua cabecinha aí está cres-
cendo a intenção de empreender? 
Veja que usamos o verbo transi-

tivo direto empreender e não a frase “fa-
zer algo por conta própria”. Isso porque 
ter sucesso ao criar algo para obter retorno 
financeiro tem mais a ver do que “por 
conta própria”. Você pode ter habilidade 
extraordinária em determinado campo, 
daí a ter sucesso com sua atividade há um 
roteiro a percorrer, que envolve finanças, 
estratégias comerciais, descortinar opor-
tunidades e mesmo agir para estimular 
novas tendências. 

Para você conhecer como é a jornada 
do empreender foi criada a trilha de cursos 
Empreendedorismo CIEE & Sebrae, aco-
lhida na plataforma CIEE Saber Virtual. O 
apelo dos cursos é “incentivar a criatividade 
e observação de oportunidades de negó-
cios, gerar novas fontes de renda e estimu-
lar novas tendências”, bem como orientar 
sobre finanças e oferecer orientações para 
boas práticas de mercado. Gratuitos para 
inscritos no Portal CIEE, os cursos têm as 
seguintes abordagens. 

 
EMPREENDEDORISMO CIEE & 
SEBRAE – CIEE SABER 
VIRTUAL CURSOS GRATUITOS 
» Formando Jovens 

Empreendedores 
» Atitude Empreendedora 
» Formando Jovens 

Empreendedores II 
» Empreendedorismo - Educação 

Financeira 
» Ciclo de Palestras Pesquisador 

Empreendedor 
 
 
Além dessas, há outras trilhas volta-

das ao jovem que deseja empreender, com 
cursos igualmente gratuitos, criados e 
ofertados por parceiros do CIEE, tais 
como a Anbima; a Apimec; Banco Central; 
C6 Bank; Fundação Bradesco – Escola Vir-
tual; Fundação Getúlio Vargas; Google Ate-
liê Digital; Instituto Crescer; Instituto 
Êxodo de Empreendedorismo; e Sicoob. 
Saiba mais no endereço do CIEE Saber Vir-
tual (https://tinyurl.com/2rz6r9mp). 

 CIEE & SEBRAE  
 ORIENTAM JOVENS  
 QUE QUEREM EMPREENDER 

P CURSOS

“Aqui no CIEE temos área que atua com empreendedorismo. Estamos conscientes 
que no futuro existirá o trabalho e não o emprego. Apoiamos várias áreas de 
empreendedorismo e ofertamos certa consultoria aos jovens, palestras, 
seminários. O movimento ainda não é grandioso porque muitos são jovens demais 
para empreender. Na Região Metropolitana de São Paulo existem várias iniciativas 
nessa direção e o CIEE estará cada vez mais alertando os jovens de que para 
empreender é preciso fazê-lo de forma correta. Sair por aí empreendendo tem 
grande chance de não dar certo. Nossa preocupação é fazer um trabalho de 
conscientização, oferecer ferramentas, dar visão de mercado.”  
» Humberto Casagrande, CEO do CIEE. 

CIEE Saber Virtual
conectando conhecimento
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Aproveite parte  
das férias para turbinar 
o currículo

Como ninguém é de ferro, 
curtir férias é preciso

Além dos abordados na trilha Empreendedo-
rismo, a plataforma CIEE Saber Virtual oferece 
diversos cursos, gratuitos e totalmente on-
line. Se você pretende reservar parte do tempo 
das férias para reunir conhecimentos e turbinar 
o seu currículo, tornando-o mais competitivo 
no momento de se candidatar à vaga de 
Aprendiz ou de Estagiário, o CIEE Saber Vir-
tual é ótima pedida. 

No total são 66 cursos reunidos em nove 
Trilhas de Conhecimento, com as seguintes 
temáticas:  

» Preparação para o Mundo do 
Trabalho – 05 cursos;  

» Lidando com a informática/Office 
- 04 cursos;  

» Lidando com a 
informática/Google – 04 cursos;  

» Orientação e informação 
profissional – 10 cursos;  

» A comunicação e a matemática – 
11 cursos;  

» Economia 4.0 – 05 cursos;  
» Empreendedorismo CIEE & 

Sebrae – 05 cursos;  
» Papo com Especialistas – 10 

episódios em formato de 
entrevista e em cada qual um 
especialista apresenta conceitos 
que podem ajudar na vida 
acadêmica e profissional.  

» Finalmente, a trilha com 12 Cursos 
de Parceiros.

Para você saber tudo sobre os cursos gra-
tuitos do Saber Virtual, o CIEE preparou catá-
logo com todas as informações. Você acessa o 
catálogo através da página âncora,  neste en-
dereço (https://tinyurl.com/msxh98rw). Se vo-
cê já é inscrito no Portal CIEE, no canto supe-
rior direito da página âncora clique em EN-
TRAR. Se você não é inscrito, no canto supe-
rior esquerdo clique em CADASTRE-SE. Você só 
conseguirá acessar o catálogo se fizer o cadas-
tro que, assim como os cursos, é gratuito.  ●

Além de dedicar tempo durante as férias para cursos 
rápidos on-line, é importante não deixar o lazer de lado. A 
depender das suas preferências, há muito lazer gratuito e 

top de linha para desfrutar. Veja exemplos. 

» SÃO PAULO/SP, MUSEU DO IPIRANGA 
A belíssima Casa que reúne trechos importantes da história do 
nosso País recebe milhares de visitantes a cada mês. A oferta 
de ingresso gratuito encerra no dia 31/12/2022 e a reserva 
deve ser antecipada.  Visite o site do Museu para fazer a 
reserva e antecipar a visão do  que oferece esse imperdível 
passeio. Abre de terça-feira a domingo, das 11 às 17 horas, com 
acesso até as 16 horas. Rua dos Patriotas, 20,  Parque da 
Independência, bairro Ipiranga, zona sul da cidade de São 
Paulo. Site do museu: https://museudoipiranga.org.br/. 

» GOIÂNIA/GO,  
JARDIM BOTÂNICO  

Às vezes, moramos perto de 
pequeno paraíso e não nos damos 

conta. Revitalizado e agora com 
boa segurança, o Jardim Botânico 
de Goiânia, com 1 milhão de m2 é a 
maior  unidade de conservação da 

capital goianiense. Oferece 
atividades junto à Natureza, com 

atrações que incluem encantador 
borboletário. Abre de terça feira a 

domingo, das 10 às 19 horas. 
Acesso gratuito. Alameda do 
Contorno, 1128-1222, Jardim 

Santo Antônio, Goiânia.●

P LAZER

Webysther

@jacksonfotos
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Empresa/Vaga:      PORT1 CORRETORA - ESTÁGIO
Horário:                     09h às 15h, seg. a sext. 
Requisitos:               Cursando a partir do 1º e 2° ano, Ensino médio ou 

Técnico. Buscamos profissional engajado; pontual; 
habilidoso; que goste de desafios; comunicativo; 
com vontade de crescimento profissional.  Ter fácil 
acesso ao bairro Bela Vista 

Local:                          São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:         R$ 1.100. 
Benefícios:               Vale-transporte. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/port1-

corretora-estagio-do-ensino-medio-sao-paulo 
                                       
Empresa/Vaga:     NIKY - ESTÁGIO EM MARKETING
Horário:                     30 horas semanais; 02 folgas semanais. 
Requisitos:               Cursando Ensino Superior em Publicidade e Prop-

aganda ou Design Gráfico. Domínio do pacote 
Adobe, em especial, Illustrator e Photoshop. After 
Effects é diferencial. Saber tratar imagens; dominar 
conceitos de material digital; domínio do pacote 
Office; experiência em Gestão de redes socias ou 
Atendimento é diferencial.  

Local:                          São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:         R$ 2.000. 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-refeição; plano odontológico;  

seguro saúde; seguro de vida. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/niky-estagio-

em-marketing-v2 

Empresa/Vaga:     ACAM PORTINARI - ESTÁGIO EM EDIFICAÇÃO
Horário:                     06 horas/dia-30 horas semanais; 02 folgas semanais. 
Requisitos:               Cursando Ensino Superior em Arquitetura e Ur-

banismo, Engenharia Civil ou Técnico em Edifi-
cações, a partir do 1º ano; domínio de redação em 
português; ter interesse pela área cultural; residir 
na cidade de Tupã ou região. 

Local:                          Tupã/SP. 
Bolsa-auxílio:         R$ 1.196,40. 
Benefícios:               Vale-transporte; seguro de vida. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/acam-

portinari-estagio-em-edificacao-v2 
                                       
Empresa/Vaga:     NUVEEN NATURAL CAPITAL - ESTÁGIO EM RE-

CURSOS HUMANOS
Horário:                     09h às 16h (01 hora/almoço). 
Requisitos:               Cursando Ensino Superior em Administração de 

Empresas, a partir do 4º semestre. Ótimo nível de 
Português e bom nível de Inglês; ser organizado; 
ser aberto a bom relacionamento; ter autonomia; 
ser organizado; ser rápido para aprender. Ex-
posição prévia a ambiente corporativo é um plus. 
Ter fácil acesso ao bairro Itaim-Bibi. 

Local:                          São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:         R$ 2.000. 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-refeição. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/nuveen-

natural-capital-estagio-em-recursos-humanos-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.

14.500* 
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 dezembro/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Empresa/Vaga:     SAINT-GOBAIN - ESTÁGIO EM ENGENHARIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 

Horário:                      08h às 15h. 
Requisitos:                 Cursando Ensino Superior em Engenharia de pro-

dução, Engenharia Mecânica ou Engenharia 
Química, para todos os cursos, conclusão prevista, 
no mínimo, para dezembro 2024. Ter fácil acesso à 
região da cidade de Mauá. 

Local:                           Mauá/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1,549,20 até 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-engenharia-de-desenvolvimento-de-
produto-maua-v1 

                                         
Empresa/Vaga:      ZF - ESTÁGIO EM LOGÍSTICA (ATENDIMENTO)
Horário:                      08h às 15h. 
Requisitos:                Cursando Ensino Superior em Administração ou En-

genharia, período noturno, conclusão prevista a 
partir de dezembro/2024. Inglês intermediário; de-
sejável conhecimento SAP. Ter disponibilidade para 
início imediato - modelo híbrido. Fácil acesso a 
Sumaré. 

Local:                           Sumaré/SP 
Bolsa-auxílio:          R$ 1.953,60. 
Benefícios:                Auxílio-transporte; estacionamento; restaurante na 

empresa; vale-alimentação; convenio médico e 
odontológico 

Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zf-estagio-em-
logistica-atendimento-sumare-v2 

                                         
Empresa/Vaga:      SANTA HELENA - ESTÁGIO EM CONTABILIDADE
Horário:                      09h às 16h. 
Requisitos:                Cursando Superior em Ciências Contábeis, período 

noturno, conclusão prevista a partir de dezem-
bro/2023. Conhecimento básico em Excel - elaborar 
e estrturar bem uma planilha; utilizar as operações 
matemáticas básicas tais como soma, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e porcentagem. 
Residir em Ribeirão Preto. 

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

de 30% na loja; possibilidade de efetivação. 

Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/santa-helena-
estagio-em-contabilidade-ribeirao-preto-v1 

                                        
Empresa/Vaga:      ZOETIS - ESTÁGIO EM GARANTIA  

DA QUALIDADE
Horário:                      07h às 14h. 
Requisitos:                 Cursando Ensino Superior em Veterinária, Biologia 

ou Farmácia, para todos os cursos, conclusão pre-
vista, no mínimo, para dezembro/2024. Possuir con-
hecimento em inglês (diferencial). Residir em 
Campinas ou proximidades. 

Local:                            Campinas/SP 
Bolsa-auxílio:           2.428. 
Benefícios:                Vale-transporte; refeição no local;  assistência 

médica e odontológica; convênio com farmácia; 
Gym Pass. 

Inscrição:                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zoetis-estagio-
em-garantia-da-qualidade-campinas-v1 

                                         
Empresa/Vaga:      DUCKBILL - ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO
Horário:                      09h às 16h30 (01h30 de almoço). 
Requisitos:                Cursando Ensino Técnico ou Superior em Nutrição. 

Conhecimento no pacote Office. Residir na cidade 
de Franca ou proximidades. 

Local:                           Franca/SP. 
Bolsa-auxílio:          R$ 800. 
Benefícios:                Vale-transporte; seguro de vida. 
Inscrição:                   https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/duckbill-

estagio-em-nutricao-v2 

Empresa/Vaga:     CREDIT SUISSE - ESTÁGIO EM COMUNICAÇÃO 
CORPORATIVA

Horário:                     30 horas semanais; 02 folgas semanais. 
Requisitos:               Cursando Ensino Superior em Design Gráfico ou 

Publicidade e Propaganda, para ambos os cursos 
conclusão prevista para dezembro/2023 a dezem-
bro/2024. Conhecimento em pacote Office, Illus-
trator e Photoshop; conhecimento intermediário 
em inglês (desejável). 

Local:                          São Paulo/SP 
Bolsa-auxílio:         A combinar. 
Benefícios:               A combinar. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/credit-suisse-

internship-corporate-communications-brazil-v3 
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2.500*  
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 dezembro/2022, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Empresa/Vaga:     BMG - ESTÁGIO NA EDITORA E GRAVADORA 
MUSICAL

Horário:                    10h às 17h; ou das 11h às 18h, com 01h de almoço. 
Requisitos:              Cursando Ensino Superior em Música, Marketing, 

Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, 
Comunicação Visual ou Design Gráfico, com for-
mação a parti r de dezembro/2024. Conhecimento 
no pacote Office; Inglês intermediário. 

Local:                          São Paulo/SP 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.800. 
Benefícios:               Ajuda de custo para transporte (R$ 300/mês); vale-

alimentação e vale-refeição no total de R$ 
1.239/mês; seguro de vida; possibilidade de efeti-
vação. 

Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/bmg-estagio-
na-editora-e-gravadora-musical-v2 

                                        
Empresa/Vaga:     ZOETIS - ESTÁGIO EM GARANTIA DE QUALI-

DADE DE SUPPLY CHAIN & LOGÍSTICA
Horário:                    08h às 15h. 
Requisitos:              Cursando Superior em Farmácia, Química ou Biolo-

gia, para todos os cursos conclusão prevista para 
dezembro/2024. Conhecimento intermediário em 
inglês (diferencial). Residir na cidade de Vinhedo 
ou proximidades.  

Local:                          Vinhedo/SP 
Bolsa-auxílio:        R$ 2.428. 
Benefícios:               Vale-transporte; refeição no local; assistência 

médica e odontológica; convênio com farmácia; 
Gym Pass. 

Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zoetis-estagio-
em-garantia-de-qualidade-de-supply-chain-logisti
ca-vinhedo-v1 

Empresa/Vaga:    ACAM PORTINARI - ESTÁGIO NA ÁREA  
EVENTOS

Horário:                    06 horas semanais; 02 folgas semanais. 
Requisitos:               Cursando Técnico de Eventos, Gestão de Turismo 

ou Comunicação Social, a partir do 1º ano. Pacote 
Office intermediário. Ter fácil acesso à cidade Cam-
pos do Jordão. 

Local:                          Campos do Jordão/SP 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.196,64. 
Benefícios:               Vale-transporte; seguro de vida. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/acam-

portinari-estagio-na-area-eventos-v1 

Empresa/Vaga:     SAFRAN- ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO
Horário:                    09h30 às 16h30. 
Requisitos:              Cursando Ensino Superior em Administração ou 

Ciências Contábeis, a partir do 4º semestre. Pacote 
Office intermediário; Inglês avançado. Ter fácil 
acesso à cidade de São José dos Campos. 

Local:                          São José dos Campos/SP 
Bolsa-auxílio:        R$ 1.450. 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-alimentação; Seguro de vida. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/safran-

estagio-em-administracao-v1 
                                        
Empresa/Vaga:     UVEEN NATURAL CAPITAL - APRENDIZ- ÁREA 

JURÍDICA
Horário:                    09h às 13h. 
Requisitos:              Possuir bom nível em Português falado e escrito; 

ter boa comunicação; ser organizado e atento a 
detalhes; ter capacidade de concentração. 

Local:                          São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:         R$ 610. 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-refeição. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/contemar-

ambiental-estagio-em-marketing-sorocaba-sp-v2 

Empresa/Vaga:     AXALTA BRASIL - APRENDIZ
Horário:                    08h às 14h. 
Requisitos:              Cursando ou formado no Esino Médio. Residir na 

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

presa (sem custo); seguro de vida. 
Inscrição:                  https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/axalta-brasil-

aprendiz-guarulhos-v2 
                                        
Empresa/Vaga:     CHEMETALL - APRENDIZ
Horário:                    09h às 16h. 
Requisitos:              Cursando ou formado no Ensino Médio. Ter inter-

esse em se desenvolver em atividades administra-
tivas. Residir na região da cidade de Jundiaí. 

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 ●
                                       

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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