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M
ais uma vez, o CIEE foi destaque no 
Prêmio Reclame Aqui, plataforma 
considerada a maior da América Latina em 
pesquisa de reputação de marca, 
reclamação e geração de dados. Os votos 

concederam ao CIEE o segundo lugar na categoria 
Educação-Serviços. Enquanto o troféu reconhece as 
qualidades do CIEE, nesta edição a superintendente 
Nacional de Operações e Atendimento da organização, 
Mônica Vargas, reconhece e agradece a participação dos 
jovens em mais esta conquista do CIEE. 

Enquanto as Juventudes lotavam o Teatro CIEE para 
comemorar e representar todos os 6.898 concluintes do 
6º Ciclo das Oficinas de Cri@tividades, em Brasília/DF o 
Ministério da Política Nacional da Assistência Social 
formalizava a adoção das cartilhas criadas pelo CIEE para 
esse programa, chancelando as qualidades delas. Com a 
determinação de promover debates, ressignificações e 
conhecimentos pertinentes ao mundo do trabalho, as 
Oficinas de Cri@tividades do CIEE, desde a criação, em 
2017, atenderam 37.672 jovens entre 14 e 24 anos. A 
emoção dos jovens pelas conquistas proporcionadas pelas 
Oficinas de Cri@tividades teve eco nas palavras do CEO do 
CIEE, Humberto Casagrande. 

Ao ler o conteúdo sobre os top five dos cursos mais 
procurados na plataforma CIEE Saber Virtual, aproveite 
e confronte com os perfis de candidatos requeridos pelas 
empresas parceiras do CIEE. Faça isso nos links oferecidos 
pelo Painel de Vagas, atualizado e publicado 
mensalmente na Revista Jovem CIEE. Você constatará que 
as top five correspondem às expectativas das empresas ao 
ofertar vagas. Fica a dica. 

Há mais conteúdos interessantes nesta edição, como o 
compartilhamento da medalhista olímpica Fernanda Garay
com os bolsistas universitários CIEE-Nike; o segundo lugar 
de Libras nas buscas na net sobre línguas; como agir diante 
do temor de não ter pontuado na Fuvest; a colaboração 
da NIC para o aprendizado da tecnologia. Bateu 
curiosidade? Bora ler! 

Revista Jovem CIEE
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Com reconhecimento de mais de 38 
mil votos, o CIEE conquistou a se-
gunda maior votação na categoria 

Educação–Serviços do Prêmio Reclame 
Aqui 2022. O primeiro colocado foi  
Educa+Brasil, programa que confere bolsas 
de estudo. 

Nos últimos quatro anos, o CIEE vem se 
mantendo finalista nessa categoria, na qual 
foi vencedor por duas vezes. Este ano na 
12º edição, o prêmio foi criado pela Óbvio 

Brasil Software e Serviços S.A., mantenedo-
ra da plataforma Reclame Aqui, a maior da 
América Latina em pesquisa de reputação 
de marca, reclamação e geração de dados.  

Para elencar as empresas brasileiras 
com as melhores reputações no mercado 
e as mais eficientes operações de atendi-
mento, além da votação aberta o Prêmio 
Reclame Aqui leva em conta outros crité-
rios. Dentre eles, a frequência da interação 
dos usuários votantes com a plataforma 

Reclame Aqui e a avaliação concedida à 
instituição concorrente nos meses antece-
dentes à votação.  

“Este resultado é mostra de como o 
CIEE se posiciona entre as instituições que 
mais se esforçam para garantir atendimen-
to de qualidade para seus públicos. “Agra-
decemos a todos que votaram no CIEE pela 
confiança e reconhecimento”, comenta 
Mônica Vargas, superintendente Nacional 
de Operações e Atendimento.”  ●

Caixa abre inscrição nacional para estágio; 
vagas destinam-se aos alunos nos  
Ensinos  Médio, Técnico ou Superior

CIEE CONTINUA DESTAQUE NO PRÊMIO ANUAL RECLAME AQUI

P GIRO

Inscrições e todos os detalhes 
sobre as vagas e as áreas dos 

cursos solicitados aos 
concorrentes pela Caixa você 

encontra no link 
(https://bit.ly/3GAIyfY). Se tiver 

dúvidas, solicite  esclarecimentos 
através do WhatsApp CIEE,  
número 11 3003-2433 (use 

sempre o DDD, mesmo se estiver 
em São Paulo/SP).

Através do Portal CIEE, até 24/02/2023 
estudantes de todo o Brasil que 
cursam Ensino Médio, 

Técnico ou Superior podem 
fazer inscrição gratuita 
para concorrer às vagas 
abertas pela Caixa Eco-
nômica Federal em di-
ferentes áreas. O valor da 
bolsa-auxílio é variável, 
de acordo com carga ho-

rária semanal a estabelecer em contrato. 
Para estudantes dos Ensinos  Médio 

e Técnico, o teto da bolsa-
auxílio está previsto em 
R$ 500/mês. Para os alu-
nos do Ensino Supe-
rior, poderá chegar a  
R$ 1.000/mês. Ainda, 
os selecionados conta-
rão com auxílio-trans-
porte de R$130/mês. ●



https://bit.ly/WhatsCIEE
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PALICERCE

FERNANDA GARAY COMPARTILHA  
EXPERIÊNCIAS COM BOLSISTAS CIEE-NIKE

Fisia - Distribuidora Oficial Nike no Brasil 
 
Parceira do CIEE em diferentes ações, 
a Fisia faz parte do ecossistema 
esportivo do Grupo SBF, detentor do 
controle de alguns conglomerados, 
dentre eles a rede de varejo Centauro. 
Por meio de compromissos que 
envolvem o apoio a iniciativas de diversidade, equidade & 
inclusão, sustentabilidade ambiental e acesso ao esporte, a 
FISIA tem como premissa de atuação social utilizar o poder do 
esporte para inspirar pessoas, transformar comunidades e 
quebrar barreiras. 

Somos CIEE 
 
Por meio de doações 
voluntárias e parcerias com 
várias instituições públicas e 
privadas, Somos CIEE é 
programa que financia bolsas de estudo para ingresso no ensino 
superior de jovens em situação de vulnerabilidade e grupos sub-
representados, tais como negros, indígenas e transgêneros. 
Além de bolsa integral, durante o curso os selecionados 
recebem auxílio financeiro para cobrir gastos com transporte e 
alimentação. Os bolsistas contam com acompanhamento e 
suporte de equipe técnica do CIEE. ●

Saiba mais sobre o encontro 
dos bolsistas universitários 

CIEE-Nike 
(https://bit.ly/3Xt3Y5r). Assista 

ao depoimento de Fernanda 
Garay, sobre si e o programa 

de bolsas que ela apoia 
(https://youtu.be/3tzvBrujfJE).

Encontro on-line para comemorar con-
quistas e compartilhar experiências foi 
realizado pelos jovens universitários 

que desde março de 2022 contam com bolsas 
integrais para cursar ensino superior. As bolsas 
são oferecidas por parceria entre o So-
mos CIEE e a Fisia, distribuidora 
para o Brasil de produtos Nike. 
Participou no encontro a joga-
dora de vôlei e medalhista 
olímpica Fernanda Garay, 
apoiadora da iniciativa. 

Em especial, os depoi-
mentos dos jovens trouxe-
ram colocações que têm a 
ver com questão comum en-
tre estudantes brasileiros -  
será que eu sou capaz de 
chegar até o fim? “Tudo 

que é novo e nos tira de nossa zona de con-
forto pode trazer sentimento de incapacida-
de. Isso é normal! Uma boa dica é fazer metas 
simples, em curto prazo, e lembrar do motivo 
pelo qual tantas coisas mudaram em suas vi-

das”, disse Fernanda Garay aos jovens duran-
te o encontro. 

Destinadas aos jovens autodecla-
rados pretos e pardos, as bolsas So-
mos CIEE-Nike são integrais du-
rante todo o curso. As bolsas con-

templam alunos dos cursos su-
periores em Administra-

ção, Sistemas de Infor-
mação e Educação Fí-
sica, ministrados nas 
faculdades da Uni-

versidade Anhem-
bi Morumbi. 

Encontro dos bolsistas universitários CIEE-Nike com a medalhista olímpica Fernanda Garay (ao centro)



sabervirtual.ciee.org.br
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Com mais de um milhão 
de matrículas consoli-
dadas ainda em 2022 

(novembro), o Saber Virtual é 
plataforma mantida pelo CIEE 
para ofertar conhecimentos re-
lacionados ao mundo do tra-
balho e às posturas profissionais. 
Esses cursos on-line são totalmente gratuitos. 
No top five dos cursos mais acessados no 
período estão Excel, Word, Google Plani-
lhas, Postura & Imagem Profissional, aos 
que se soma Papo com Especialista, trilha 
com vários episódios em formato entrevista.  

Verdadeiro ecossistema de conheci-

mentos sem fronteiras, com 
elos fortemente conectados 
embora independentes, o CIEE 
Saber Virtual oferta cursos livres, 
reunidos em trilhas de conheci-
mento. Excel e Word, que estão 
entre os cursos mais acessados 
em 2022, fazem parte da trilha 

Lidando com a Informática, enquanto 
Google Planilhas está na trilha Lidando 
com a Informática – Google, possibilitada 
por parceria do CIEE com essa que é uma 
das gigantes da internet. 

Preparação para o mundo do Traba-
lho é a trilha que abriga outro dos top five 

de acessos - Postura & imagem Profissio-
nal. A trilha oferta formidáveis opções de 
cursos essenciais aos que desejam se pre-
parar para concursos e processos seletivos. 
A trilha Papo com Especialista apresenta 
a cada episódio comentários de experiente 
profissional sobre conceitos que podem co-
laborar para o êxito na vida profissional. 

O ecossistema de conhecimentos CIEE 
Saber Virtual tem nas suas duas vertentes, 
a humana e a tecnológica, verdadeiro bata-
lhão de profissionais. As tarefas são execu-
tadas sob orientação de curadoria que, 
dentre outros, conta com estreita colabora-
ção de instituições de ensino. 

PTOP FIVE

» Saiba como esse ecossistema atua para oferecer os mais eficientes cursos almejados 
por aprendizes, estagiários e estudantes que desejam ingressar no mundo do  
trabalho ou aperfeiçoamento para executar suas funções. Acesse a live Top Five Saber 
Virtual (https://bit.ly/3XgObqv). 

 
» Para consultar as trilhas e cursos do CIEE Saber Virtual visite (https://bit.ly/3WeJ8FV). ●

 CURSOS DO  
 SABER VIRTUAL  
 MAIS ACESSADOS  
 EM 2022 
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https://tinyurl.com/4a9tubrd
https://tinyurl.com/3t8nntxz
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Batucada, dança, funk, poesia e muita 
emoção. Foi assim que os jovens co-
memoraram a conclusão nas Ofici-

nas de Cri@tividades do CIEE realizadas no 
segundo semestre de 2022. A festa aconte-
ceu no dia 12 de  dezembro no Teatro CIEE, 
na capital paulista. O teatro foi completa-
mente lotado por jovens que representaram 
6.898 concluintes das Oficinas de Cri@tivi-
dades em todo o Brasil, naquele semestre. 

“Nesta época do ano, muitas instituições 
se reúnem para comemorar os resultados e, 
hoje, estamos fazendo isso. Ver esse teatro 
tão cheio é o maior sinal de que atingimos 
nossa meta”, disse com indisfarçável emoção 
Humberto Casagrande, CEO do CIEE,  du-
rante a abertura da festa. 

Houve pronunciamentos igualmente  
emocionados dos jovens protagonistas da 
festa, de representantes dos orientadores 
nas Oficinas e de organizações parceiras do 
CIEE. Uma das parceiras é a Fisia, distribui-

dora oficial da Nike para o Brasil. O ge-
rente de Propósitos da Fisia, Bruno Teixei-
ra, ofereceu a sua mensagem aos jovens 
concluintes. “Lembrem-se que ontem vo-
cês foram os melhores e esse é o melhor 
caminho (a trilhar) para conquistar cada 
vez mais vitórias”. 

Daí a festa rolou solta, com os jovens 
performando diferentes manifestações cul-
turais. Ao final, a grande e bem recebida sur-
presa – o show do rapper Rashid. O cantor 
versejou, cantou, dançou e ‘mensageou’. 
“Juntando gente que pensa é que a gente 
faz a diferença”, disse Rashid. 

A MEMORÁVEL FESTA DOS CONCLUINTES 
DAS OFICINAS DE CRI@TIVIDADES 

P COMEMORAÇÃO

Humberto Casagrande, CEO do CIEE Bruno Teixeira, gerente de Propósitos da Fisia

O rapper Rashid
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“O MUNDO DO TRABALHO SE ORGANIZA DE 
DIVERSAS FORMAS, MODALIDADES, 
CONTRATOS… É IMPORTANTE QUE AS 
JUVENTUDES CONHEÇAM ESSE MUNDO 
E PENSEM COMO QUEREM ESTAR NELE, 
O QUE QUEREM MUDAR DELE E 
CONSTRUAM AS ESTRATÉGIAS PARA AS 
DEVIDAS REALIZAÇÕES. FICAMOS MUITO 
HONRADOS QUANDO O MINISTÉRIO 
SOLICITOU O MATERIAL PARA SER 
COMPARTILHADO COM MAIS TRABALHADORES DA POLÍTICA  
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL”  
» Luana Cruz Bottini, em participação virtual no evento do 
Ministério da Política Nacional da Assistência  Social que oficializou 
a adoção das cartilhas que apoiam as Oficinas de Cri@tividades.

A eficiência da metodologia de-
senvolvida pelo CIEE para mo-

delar as Oficinas de Cri@tividades  
tem reconhecimento nacional. No 
dia 12/12/2022, enquanto a garotada 
comemorava no Teatro CIEE a conclu-
são das Oficinas de Cri@tividades  rea-
lizadas no segundo semestre do ano, 
em Brasília (DF) o Ministério da Política 
Nacional da Assistência  Social forma-

lizava a adoção das cartilhas criadas 
pelo CIEE para esse programa. 

Luana Cruz Bottini, gerente de 
Projetos Sociais do CIEE, foi a mestre 
de cerimônia na festa dos concluin-
tes, o que a impediu de participar 
presencialmente do evento no Mi-
nistério. Contudo, participou virtual-
mente e aproveitou para explicar a 
filosofia das Oficinas. ●

Inspiradas no Programa Nacional 
de Promoção do Acesso ao 

Mundo do Trabalho (Acessuas 
Trabalho), as Oficinas de 
Cri@tividades do CIEE têm por 
objetivo promover  debates, 
ressignificações e conhecimentos 
pertinentes ao mundo do trabalho. 
Dinâmicas sobre temas como 
identidades pessoais e coletivas, 
reflexões sobre o conceito de 
trabalho, formas de elaborar um 
currículo e postura profissional em 
entrevistas e processos seletivos 
fazem parte das atividades 

desenvolvidos nas Oficinas, sob 
tutela de orientadores. 

Os encontros para aplicação 
desses vários saberes ocorrem em 
espaços de parceiros do CIEE, 
principalmente os Centros de 
Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS) e o 
Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS), que têm 
abrangência nacional. Desde a 
criação do programa, em 2017, o 
CIEE realizou 4.147 Oficinas de 
Cri@atividades e atendeu 37.672 
jovens entre 14 e 24 anos.

Oficinas de Cri@tividades do CIEE 
atenderam mais de 37 mil jovens 

Reconhecimento nacional 

www.ciee.org.br
www.ciee.org.br


mailto:inclui@ciee.org.br
https://portal.ciee.org.br/iniciativas/inclui-ciee/
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Dicas para 
quem está em 

dúvida sobre 
aprovação 

pela Fuvest

Haja coração para aguentar até 
30 deste janeiro para saber se o 
nosso nome está na lista de 

aprovados na segunda fase da Fuvest, 
não é mesmo? Quem está inseguro 
quanto à aprovação tende a fazer ins-
crição em faculdades da rede privada, 
a torto e direito. 

Muita calma nessa hora. Verdade é 
que a grande maioria das faculdades 
da rede privada agenda para janeiro as 
datas dos seus vestibulares, mas não 

significa que em fevereiro as chances 
estarão zeradas. Isso porque é o mês 
que as faculdades ofertam oportunida-
des para os jovens preencherem vagas 
remanescentes dos vestibulares reali-
zados em janeiro. 

Bolsas de estudo que podem che-
gar até 100% (para a concessão, as ins-
tituições têm diferentes critérios) e di-
ferentes formas de ingresso podem ser 
alcançadas inclusive pelas possibilida-
des ofertadas em fevereiro.

» Por exemplo, nas faculdades 
mantidas pela Universidade 
São Judas Tadeu (Usjt) 
(https://bit.ly/3XjT95y) você 
poderá utilizar a nota do Enem 
ou a Entrada Simplificada. 
Neste formato de ingresso, 
você é convidado a escrever 
carta de apresentação na qual 
deverá contar por que o 
escolhido é o curso do seu 
sonho e por que selecionou a 
São Judas para realizá-lo. 
Bolsas podem alcançar 100%. 

 
» As Faculdades 

Metropolitanas Unidas (FMU) 
(https://bit.ly/3VXxRd3) 

oferecem ingresso pela nota 
do Enem e histórico do Ensino 
Médio, com bolsas de até 
60%. Ainda, você poderá 
agendar on-line a data e a 
prova vestibular. 

 
» A Universidade Católica de 

Santos (UniSantos) 
(https://ead.unisantos.br/com
o-ingressar) oferece vários 
cursos EaD e bolsas de até 
100%, com utilização da nota 
do Enem (maior a nota, maior o 
percentual da bolsa). Para 
obter a bolsa integral, é 
necessário média Enem igual 
ou superior a 800. ● 

PAGENDA DO VESTIBULANDO

Formas de ingresso 
que dispensam 
vestibular 
Utilizar a nota do Enem ou o 
histórico escolar são algumas 
das opções utilizadas em 
substituição ao vestibular, mas 
há outras, bem bacanas.

Planos para cuidados com a saúde 
a partir de R$ 7,90 mensais estão 
à disposição das Juventudes CIEE 

e seus familiares, graças à mais recente 
parceria celebrada pela organização com 
o MarketPlace Filóo Saúde, através do 
Clube de Benefícios CIEE+. Há duas op-
ções de planos – Master e Platinum. A 
depender da opção, os beneficiários têm 
atendimento psicológico ilimitado e 
Pronto Atendimento on-line pelo Hos-
pital Israelita Albert Einstein, reconhe-
cido como um dos melhores do País. 

MarketPlace Filóo tem por objetivo 
oferecer saúde de qualidade a preços 
acessíveis, com valores independentes 
da idade do beneficiário, sem período 
de carência e com atendimento ilimita-
do. Planos a partir de R$ 42 incluem des-
contos em vacinas, exames e consultas, 
presenciais ou por vídeo. ● 

 
» Conheça detalhes sobre planos  

e valores no endereço 
(https://bit.ly/3itGOx1)   

Clube CIEE+ e Filóo, 
a parceria que 
permite cuidar da 
saúde a baixo custo 
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ESTÁGIO 
Empresa/Vaga:       SAINT-GOBAIN - ESTÁGIO EM EHS & SUSTENTA-

BILIDADE  
Horário:                     09h às 16h. 
Requisitos:               Cursando Ensino Superior em Engenharia Ambi-

ental ou Gestão Ambiental, para ambos, con-
clusão prevista, no mínimo, para dezembro 2024. 
Ter fácil acesso à região 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-saúde; 
seguro de vida. 

Inscrição:                   https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/saint-gobain-
estagio-em-ehs-sustentabilidade-maua-v1 

                                        
Empresa/Vaga:       ZOETIS - ESTÁGIO EM VALIDAÇÃO 
Horário:                     08h às 15h. 
Requisitos:               Cursando Ensino Superior em Farmácia, conclusão 

prevista no mínimo para dezembro 2024.  Possuir 
conhecimento em inglês (para leitura). Residir em 
Campinas ou proximidades. 

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

médica e odontológica; convênio com farmácia; 
Gym Pass. 

Inscrição:                   https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zoetis-estag-
io-em-validacao-campinas-v1 

                                        
Empresa/Vaga        PILKINGTON - ESTÁGIO EM LOGÍSTICA 
Horário:                     30 horas semanais; 02 folgas semanais (seg. a qui., 

das 10h às 17h; sex., das 09 às 16h). 
Requisitos:               Cursando Ensino Superior em Engenharia, con-

clusão prevista entre dezembro 2024 e dezembro 
2025. Pacote Office intermediário. Disponibilidade 
para atuar em Caçapava ou Taubaté. 

Local:                          Caçapava/SP. 

Bolsa-auxílio:          R$ 1. 496. 
Benefícios:                Vale-transporte; vale-alimentação;  

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

estagio-em-logistica-v5 
 
Empresa/Vaga:       PILKINGTON - ESTÁGIO EM RH/FOLHA DE PA-

GAMENTO 
Horário:                     30 horas semanais; 02 folgas semanais (07h10 às 

14h10). Período da manhã, candidatos de São José 
dos Campos e Jacareí. 

Requisitos:               Cursando Ensino Superior em Administração, Con-
tabilidade ou Gestão de Recursos Humanos, para 
todos, conclusão prevista a partir de julho 2024. 
Pacote Office intermediário. 

Local:                          Caçapava/SP 
Bolsa-auxílio:          R$ 1.469. 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-refeição; assistência médica. 
Inscrição:                   https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/pilkington-

estagio-em-rh-folha-de-pagamento-v2 
 
Empresa/Vaga:       GESTÃO XXI - ESTÁGIO EM TI/ATENDIMENTO 

SUPORTE TÉCNICO 
Horário:                     08h30 às 15h30. 
Requisitos:               Cursando Ensino Superior em Administração, 

Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciên-
cia da Computação, Redes ou Engenharia da Com-
putação e áreas correlatas, conclusão prevista a 
partir de dezembro 2023. Desejável conhecimento 
em banco de dados e em sistema ERP, Windows e 
Internet. Residir em São Caetano do Sul ou região 
do ABC. 

Local:                          São Caetano do Sul/SP. 
Bolsa-auxílio:          R$ 1.300. 
Benefícios:               Vale-transporte; vale-refeição (R$ 20,30/dia); possi-

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

estagio-em-ti-atendimento-suporte-tecnico-v3 

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.
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10.500* 
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 janeiro/2023, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.

Empresa/Vaga:        ACIPLAS - ESTÁGIO EM VENDAS
Horário:                       09h às 16h. 
Requisitos:                Cursando Ensino Superior em Administração de 

Empresas ou Gestão Empresarial, conclusão pre-
vista a partir de 2023. Saber usar Word e PoweR-
point. Bom conhecimento em Excel (operações 
básicas, Procv, tabela dinâmica, gráficos). Presencial. 

Local:                             São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.600. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; seguro de vida; pos-

sibilidade de efetivação. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/aciplas-estag-

io-em-vendas-v1 
                                          
Empresa/Vaga         MOORE BRASIL - ESTÁGIO EM CONTABILIDADE
Horário:                       09h às 16h. 
Requisitos:                 Cursando Ensino Superior em Ciências Contábeis, 

conclusão prevista a partir de dezembro 2023. Excel 
intermediário. Será diferencial conhecimento em 
Contmatic Phoenix. 

Local:                             São Paulo/SP 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.500. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição (R$ 28/dia); seguro de 

vida; possibilidade de efetivação. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/moore-brasil-

estagio-em-contabilidade-v3 
                                          
Empresa/Vaga:        AUTO POSTO ABV - ESTÁGIO ADMINISTRATIVO
Horário:                       09h às 16h. 
Requisitos:                Cursando Ensino Superior em Administração ou 

Contabilidade, a partir do 4º semestre. Conheci-
mento no pacote Office, principalmente Excel. 

Local:                            São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.200. 
Benefícios:                 Vale-transporte (R$ 200/mês); seguro de vida. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/auto-posto-

abv-ltda-estagio-administrativo-v1 
                                          
Empresa/Vaga:        HUTCHINSON - ESTÁGIO NO COMERCIAL
Horário:                       30 horas semanais; 02 folgas semanais. 
Requisitos:                Cursando Ensino Superior em Engenharia Elétrica 

ou Engenharia Mecânica, a partir do 4º semestre. 
Possuir interesse na área comercial. Conhecimento 
intermediário em Excel; noções de Desenho Técni-
co; inglês intermediário/avançado. 

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

presa; assistência médica; seguro de vida. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/hutchinson-

estagio-no-comercial-monte-alto 

Empresa/Vaga         LENZE - ESTÁGIO EM VENDAS TÉCNICAS
Horário:                       08 às 15h. 
Requisitos:                Cursando Ensino Técnico em Eletrônica, Mecatrôni-

ca, Eletroeletrônica ou Eletrotécnica. Desejável Excel 
e inglês intermediários. 

Local:                            Valinhos/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.200. 
Benefícios:                 Vale-transporte ou auxílo-transporte; vale-refeição; 

seguro-saúde; PLR anual. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/lenze-estagio-

em-vendas-tecnicas-valinhos-v1 

Empresa/Vaga:        GLAMBIA BRASIL - ESTÁGIO EM PLANEJAMEN-
TO DE DEMANDA

Horário                        10h às 17h. 
Requisitos:                 Cursando Ensino Superior em Administração, En-

genharia de Produção ou Economia, para todos, 
conclusão prevista até junho de 2024. Conhecimen-
to intermediário em Excel; desejável conhecimento 
avançado em inglês e em espanhol. Ter fácil acesso 
à região do bairrro Vila Olímpia. 

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

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

estagio-em-planejamento-de-demanda-v3 
                                          
Empresa/Vaga:        DUCKBILL - ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO
Horário:                       09h às 16h30 (01h30 para almoço). 
Requisitos:                Cursando Ensino Técnico ou Superior em Nutrição. 

Conhecimentos em 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-est-

agio-em-nutricao-v2  ●
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K PAINEL DE VAGAS 

APRENDIZ           
Empresa/Vaga:       INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APRENDIZ
Horário:                      30 horas semanais; 02 folgas semanais. 
Requisitos:               Cursando ou formado no Ensino Médio; idade 18 

a 22 anos (idade máxima não se aplica aos can-
didatos PcD); não ter atuado como Jovem Apren-
diz no arco Adminstrativo ou Bancário. 

Local:                            LIMEIRA/SP 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.171. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; assistência médica 

e odontológica. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/aprendiz-

instituicao-financeira-limeira-sp-v1 
                                         
Empresa/Vaga:       ZEISS BRASIL - APRENDIZ
Horário:                      09h às 15h. 
Requisitos:               Cursando ou formado no Ensino Médio.  

Conhecimento no pacote Office. Ter fácil acesso 
ao bairro Berrini. 

Local:                            São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.284. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; assistência médica 

e odontológica; seguro de vida. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zeiss-brasil-

aprendiz-v4 
                                         
Empresa/Vaga:       JTI - APRENDIZ
Horário:                      08h às 12h; ou 13h às 17h.  
Requisitos:               Cursando ou formado no Ensino Médio; ter entre 

18 e 22 anos. Residir na cidade Ribeirão Preto. 
Local:                            Ribeirão Preto/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 707. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição; auxílio-farmácia; 

seguro de vida. 
Inscrição                     https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/jti-aprendiz-

ribeirao-preto-v2 
                                         
Empresa/Vaga:       ZOETIS - APRENDIZ
Horário:                      08h às 14h. 
Requisitos:               Cursando ou formado no Esino Médio. Residir na 

cidade de Campinas. 
Local:                            Campinas/SP. 

Bolsa-auxílio:           R$ 1.428,93. 
Benefícios:                 Vale-transporte; vale-refeição. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zoetis-

aprendiz-campinas-v6 
                                         
Empresa/Vaga:       CHOCOLATES NESTLÉ - APRENDIZ
Horário:                      10h às 16h (01 hora para almoço). 
Requisitos:               Cursando ou formado no Ensino Médio. Residir 

na cidade de Caçapava. 
Local:                            Caçapava/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 1.212. 
Benefícios:                 Vale-transporte. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/chocolates-

nestle-aprendiz-cacapava-v5 
                                         
Empresa/Vaga:       RODOBENS - APRENDIZ
Horário:                      09h às 16h (01h para amoço). 
Requisitos:                Ensino Médio completo. Ter entre 18 e 20 anos. 

Conhecimento no pacote Office. 
Local:                            São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:           R$ 998. 
Benefícios:                 Vale-transporte; assistência médica e odontológ-

ica; seguro de vida; possibilidade de efetivação. 
Inscrição:                    https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/rodobens-

vaga-de-jovem-aprendiz-para-sao-paulo-sp-v1 

Empresa/Vaga:       SEBRAE - APRENDIZ
Horário:                       06 horas diárias (09h às 15h; ou 10h30 às 16h30). 
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. Vagas destinadas a jovens 
oriundos de famílias cuja renda per capta não ul-
trapasse 50% do Salário Mínimo Nacional. Não 
ter atuado como Jovem Aprendiz no arco admin-
istrativo. 

Local:                            Votuporanga/SP. 
Bolsa-auxílio:           A combinar. 
Beneficios:                Vale-transporte; auxílio-refeição (R$ 20/dia); as-

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

uporanga ●

Vagas ONE (continuação)
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2.200*  
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 janeiro/2023, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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No ranking das línguas mais procuradas 
pela web em 2022, a primeira colo-
cada não surpreende – é o inglês. A 

segunda colocada, além de surpreender, 
traz grande alegria a todos que se preocupam 
com inclusão. No nosso país, o segundo 
lugar no pódio das línguas mais procuradas 
é ocupado pela Linguagem Brasileira de Si-
nais (Libras). 

Esse panorama é resultado de estudo 
realizado pela Preply, plataforma norte-
americana de ensino em língua inglesa, 
com escritórios em Nova Iorque, Barcelona 
e na capital da Ucrania, Kiev (os fundadores 
são ucranianos e os investidores, globais). 
Para o estudo, a Preply utilizou a ferramenta 
Keyword Planner e analisou as pesquisas fei-
tas no Google Trends durante o primeiro se-
mestre de 2022. 

Por seu lado, a brasileira Handy Talk en-
riqueceu o estudo da Preply apontando 
quais as palavras cuja correspondência em 
Libras são as mais consultadas. O levanta-
mento foi colhido no universo dos mais de 
200 mil usuários ativos/mês. Destes, 63% 
são de público feminino e 37%, masculino. 

Uma das startups mais premiadas do Brasil, 
a Handy Talk (https://www.handtalk.me/br/) 
oferece um aplicativo para traduções digi-
tais e automáticas para Libras e a Língua 
Americana de Sinais (ASL) e outro, para 
acessibilidade de sites à comunidade sur-
da, com traduções para Libras. Esse aplica-
tivo foi eleito pela ONU como o melhor app 
social do mundo. Até agora, esses dois apli-
cativos somam mais de 4,5 milhões de 
downloads. ●

Podcasts do  
NIC apontam como 
percorrer os caminhos 
da tecnologia
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» CAMADA 8 – podcasts sobre infra-
estrutura da internet, redes e tecno-
logia. Por exemplo, você ouvirá Caio 
Misticone, gerente de Interconexão 
de Redes da Netflix para América 
Latina e Caribe. Caio comenta sobre 
interconexões e respectivas exigên-
cias. Sob o tema Fluxo Empreendedor, você ouvirá 
“cobras” no tema, um deles, Talison Ferreira, criador 
do “Loucos da Telecom”, canal no Youtube. As pos-
tagens são mensais. 

 
» CEWEBCAST | DESCOMPLICANDO 

A WEB – a importância da web, ten-
dências e desafios do universo digi-
tal são abordados nesse canal. Uma 
das abordagens tem por título Inteli-
gência Artificial e Web, podcast com 
Paulo Curado (CPQD) e Vagner Diniz 
(NIC). Ligado ao tema, CewebCast inclui o podcast 
intitulado Robôs, Redes Sociais e Inteligência Artifi-
cial, com Malu Mondelli (ITS-Rio) e Diego Cerqueira 
(NIC). As postagens são quinzenais. 

» Se você está interessado, além de visitar o Camada 
8 (https://nic.br/podcasts/camada8/) e o Ceweb-
Cast (https://nic.br/podcasts/cewebcast/), poderá 
inscrever-se nos canais. É gratuito. ●

Libras é a vice-campeão na 
procura por línguas pela web

PWEB & VOCÊ

Dez termos 
mais buscados 
na plataforma 
Hand Talk por 
quem quer 
aprender 
Libras. 
01. Oi 
02. Amor 
03. Pai 
04. Olá 
05. Mãe 
06. Sexo 
07. Obrigado 
08. Hoje 
09. Obrigada 
10. Sim 

» Libras, um dos cursos gratuitos oferecidos pelo CIEE 
pela plataforma CIEE Saber Virtual, faz parte da trilha 
de conhecimentos  A Comunicação e a Matemática. 
Para consultar, acesse (https://bit.ly/3wavtFg) 

Há dois “cantinhos” na web que, con-
forme entendemos, podem ser muito 
úteis para você. Visitá-los pode ofe-

recer elementos capazes de orientar a escolha 
de carreiras nos campos das tecnologias. 
Trata-se do “Camada 8” e do “CewebCast | 
descomplicando a Web””, canais de podcasts 
que rodam em plataformas mantidas 
pelo Núcleo de Informação e Coor-
denação do Ponto BR – NIC.br. O NIC 
é organismo criado para imple-
mentar as decisões e os proje-
tos do Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil (CGI), estatal 
responsável por coordenar 
e integrar as iniciavas e ser-
viços da web no nosso País.



www.ciee.org.br
https://facebook.com/oficial.ciee
https://instagram.com/oficial.ciee
https://linkedin.com/company/oficialciee/
https://twitter.com/CIEE_oficial1
https://www.tiktok.com/@oficial.ciee
https://www.youtube.com/OficialCIEE



