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“J
á se vão 59 anos desde que o CIEE 
nasceu, idealizado por grupo de 
empresários e professores que 
intencionavam criar ponte entre a 
escola e o trabalho, entre a teoria e a 

prática”, conforme destacou o presidente do 
Conselho de Administração do CIEE, José 
Augusto Minarelli, no almoço de comemoração 
dos 59 anos de existência do CIEE.  Humberto 
Casagrande abordou as conquistas e como o 
CIEE se destaca como a mais bem equipada em 
tecnologia, no seu segmento - resultado  dos 
investimentos dos últimos 5 anos.  

As grandes homenageadas da comemoração 
foram as empresas, instituições de ensino 
parceiras e claro, aprendizes e estagiários.  

Nesta edição, ainda,  reforçamos a 
abordagem sobre as Oficinas de Cri@tividades 
por conta do que elas podem contribuir para a 
inserção social e produtiva das juventudes em 
situação de vulnerabilidade. As Oficinas são 
grande apoio a esses jovens, mas não um fim em 
si. Uma vez cadastrado no CIEE, o jovem pode 
avançar muito os seus conhecimentos, 
desfrutando dos 96 cursos gratuitos ofertados 
pelo CIEE Saber Virtual.  

Dentre as milhares de vagas que você pode 
consultar no Portal do CIEE 
(https://portal.ciee.org.br/), são novinhas em 
folha as oportunidades abertas pela Prefeitura 
de São Paulo para alunos do Ensino Médio  
e do Superior. 

Tem mais. O curso CIEE-Niteo que qualifica 
em tecnologia alunos de Ciências Exatas, ao 
tempo que abre chance para contração. O novo 
olhar lançado pela Samsung sobre o Programa 
Jovem Aprendiz, o qual assume como 
Responsabilidade Social. Finalmente, você 
saberá sobre a importância em utilizar a 
internet de forma segura. Boa leitura!  

Revista Jovem CIEE
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Anvisa abre processo seletivo para  
vagas de estágio

O CIEE tem uma no-
tícia importante 
para os estudan-

tes em busca de chance 
no mundo do trabalho. 
Até o  dia 07/03/2023 estão abertas as 
inscrições para o processo seletivo de es-
tágio na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). As inscrições são voltadas 
para alunos do Ensino Médio e estudantes 
do Ensino Superior que cursam Ciências 

Contábeis, Agronomia, 
Biomedicina, Economia, 
Direito, Engenharia, Fo-
tografia, dentre outros. 
Para estudantes do Ensi-

no Médio, o valor da bolsa-auxílio é de R$ 
486,05/mês, com carga de 04 horas diárias 
e, para candidatos do Ensino Superior, R$ 
1.125,69/mês, com carga de 06 horas diárias. 
Ainda, os selecionados receberão R$ 10/dia 
estagiado, a título de vale-transporte. ●

Seis mil vagas de estágio na Prefeitura de SP 
para alunos dos Ensinos Médio e Superior

Bora se candidatar a fazer parte de equi-
pes que trabalham para fazer de São 
Paulo cidade mais acolhedora para to-

dos nós. Para auxiliar você a se dar bem, o CIEE 
Update preparou passo a passo que esclarece 
todos os detalhes sobre a oportunidade. 

O post esclarece sobre os cursos exigidos 

para candidatos do Ensino Superior - para o 
Ensino Médio, basta estar matriculado, com 
frequência regular -, dicas para atualizar o seu 
perfil no cadastro do CIEE, esclarecimentos 
sobre o processo seletivo, tudo para suprir 
você com informações úteis para colaborar 
com seu sucesso. ●

» As dicas que auxiliarão você no processo seletivo da Prefeitura de São Paulo 
estão disponíveis no Ciee Update (https://bit.ly/3jZwH3M) e também pelo site 
CIEE (https://tinyurl.com/2s8dt4cs), link direto do processo seletivo da PMSP.

» Inscrição através do 
Portal CIEE,  

no QR Code exibido.  
Para tirar dúvidas, utilize o  

Atendimento CIEE  
via WhatsApp,  

(11) 3003 - 2433. 

Milhares de vagas, palestras, formato interativo, 
conexão com expositores que estarão de olho em 
você para formar suas equipes de jovens talentos, 

instituições de ensino divulgando cursos e 
oportunidades de bolsas. Tudo isso está sendo preparado 
para você por uma multidisciplinar equipe que tem 
por objetivo principal inserir aprendizes e 
estagiários no mundo do trabalho. Acompanhe 
a evolução dos preparativos e novidades para 
a Expo CIEE 2023 no Portal do CIEE 
(https://portal.ciee.org.br/). Se você ainda 
não fez o seu cadastro gratuito no Portal, 
faça agora mesmo. Ser cadastrado no 
CIEE é a única condição para aproveitar 
tudo que a Expo CIEE 2023 oferecerá, 
totalmente grátis. ●

ANIME-SE.  
EXPO CIEE 2023  
ESTÁ A CAMINHO!

P GIRO



https://bit.ly/WhatsCIEE
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Aprovada em 2000 e regulamentada em 
2005, a Lei do Aprendiz tem o número 
10.097/2000. Originária de programas 
como Menor Aprendiz, Aprendiz Legal ou 
Jovem Aprendiz, a Lei determina que 
toda empresa de grande ou de médio 
porte deve ter de 5% a 15% de 

aprendizes entre seus funcionários. 
Dentre os dispositivos, a lei determina 
que o Jovem Aprendiz deve ter idade 
entre 14 anos completos e 24 anos 
incompletos, ser formado ou cursar  
regularmente o Ensino Fundamental, o 
Médio ou o Técnico. ●

Apoiadora das atividades 
do Centro de Promoção 
Para um Mundo Melhor 

(Cepromm), a multinacional Sam-
sung decidiu capacitar e contratar 
jovens e adolescentes atendidos 
por essa organização, cabendo ao 
CIEE a capacitação teórica. Deno-
minado Jovem Aprendiz CIEE | Samsung, o 
programa é diferenciado porque vai além do 
simples cumprimento de cotas para Apren-
dizagem, estabelecido por lei.  

“Na Samsung, nós fizemos outro modelo 

para o Jovem Aprendiz. 
O programa é obriga-
toriedade por conta 
de cotas, mas nós 
decidimos executá-
lo como Responsa-
bilidade Social. Re-
crutamos jovens da 

Cepromm com alta vulnerabilidade 
social e oferecemos a eles a oportunidade do 
primeiro emprego. Fazemos diferente daquilo 
que é obrigatório para todas as empresas. O 
fato de contratarmos esses jovens vindos da 

periferia, vindos de uma Ong, de 
área de grande vulnerabilidade 

social é gratificante, ainda que 
não consigamos salvar 100%. 
Então, você tem força para con-
tinuar fazendo muito mais”, nas 

palavras de Priscilla Shibata, su-
pervisora de Employee Engage-

ment da Samsung. 
Os jovens oriundos do Cepromm vivem 

no bairro de Campinas/SP chamado Jardim 
Itatinga, em estreita proximidade com por-
ção marcada por sérios conflitos sociais, con-
siderada a maior zona de prostituição da 
América Latina. A inserção dessa porção no 
bairro facilita a violação dos direitos da crian-
ça e do adolescente. A não violação desses 
direitos é a razão de ser do Cepromm, que 
tem sede no bairro. 

A seara para o programa é o polo de de-
senvolvimento e produção da Samsung Brasil 
em  Campinas (outro polo é mantido pela 
multinacional em Manaus/AM). Uma vez ini-
ciado o programa, os aprendizes têm a opor-
tunidade de conhecer a companhia como um 
todo. Realizados pelo CIEE nas dependências 
da multinacional de origem coreana, os  en-
contros periódicos de capacitação teórica, 
além de ministrar conhecimentos, são palco 
de debates  acerca dos vários aspectos do  
mundo do trabalho. 
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“Acreditamos que essa experiência do primeiro 
emprego seja aprendizado, crescimento e 
desenvolvimento no futuro desses jovens. Eu gostaria 
que esse programa de parceria com o CIEE tivesse o 
apoio das empresas e também de outros países. 

Espero que essa oportunidade ofereça aos 
jovens um futuro melhor e que eles se 

desenvolvam junto com a Samsung”.   
» Dino Kim, diretor de Recursos 
Humanos da Samsung.

Aprendizagem 
segundo a lei

PNOVO OLHAR

Samsung confere ao Programa Jovem Aprendiz 
ação de Responsabilidade Social 



sabervirtual.ciee.org.br


Veja só que boa notícia. 
Você tem chance de par-
ticipar de curso que po-

derá levá-lo diretamente a ocu-
par vaga no mercado de trabalho. O 
curso é resultado de parceria entre o CIEE 
e a Niteo, empresa brasileira que fornece 
serviços especializados para análise 
avançada de dados e mantém área de 
treinamentos corporativos. 

Há duas opções de cursos, ambos 
ministrados no formato virtual -  “Python 
para Análise de Dados”, ou “Low-Code 
com Power Platform & SharePoint”. 
Ainda, os interessados terão acesso ao 
material do CIEE Saber Virtual voltado 

para as competências compor-
tamentais, dentre elas, as trilhas 
de conhecimentos com foco em 
“Soft Skills: as competências so-

ciais do presente”, “Ética e Liderança” e “A 
Arte da Superação”. A duração de cada 
curso é de três meses. 

A primeira edição do curso está em 
andamento, as inscrições (sempre gra-
tuitas) para a segunda turma estão en-
cerradas, porém, novas turmas estão pre-
vistas para 2023, nos mesmos moldes – 
todos os alunos receberão certificado de 
conclusão e três deles serão selecionados 
para contratação pela Niteo. Acompanhe 
a programação no endereço ao final. 

Por um lado, alta demanda por profissionais técnicos, conforme projetado 
pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom) – até 2025, para suprir o mercado 
nessas áreas será necessário formar 797 mil profissionais. Por outro lado, a 
escassez de profissionais devidamente qualificados e treinados afeta o setor, 
um dos poucos que vem registrando pleno emprego. 

Esse cenário impulsionou a que a Niteo criasse o seu próprio curso de ca-
pacitação profissional,  direcionado para estudantes universitários matricu-
lados nos cursos de Exatas. Com mentoria dos funcionários, a iniciativa busca 
resolver antigo ‘jogo de rouba monte’ entre as empresas de tecnologia, se-
gundo Josmar Machado, diretor Executivo da Niteo.  

“Após a primeira turma de capacitação, já foram contratados quatro no-
vos estagiários. Acredito muito nesse programa.  Incentivo a que outras or-
ganizações tenham iniciativa como essa”, estimula Josmar Machado. ● 

CURSO CIEE-NITEO QUALIFICA  
PARA ÁREAS DE TECNOLOGIA, COM 
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO

PÁREA EM ALTA

Cursos são destinados aos alunos de Exatas

Chance de ouro! Não perca! acompanhe no endereço a seguir as datas de abertura 
dos cursos CIEE-Niteo que poderão levar você diretamente a preencher vaga nas 

áreas da tecnologia (https://conteudo.niteo.com.br/niteo-tech).

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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Para comemorar o aniversário de 59 
anos, no dia 08/02/2023 o CIEE reuniu 
convidados para almoço festivo, reali-

zado no foyer do Espaço Sociocultural, na se-
de paulistana. A precedência ao almoço teve 
apresentação de Ricardo Melantonio,  supe-
rintendente Institucional do CIEE.  “Importan-
te nesta celebração é que após três anos de 
pandemia, de adversidades, estamos aqui, 
unidos - empresas, instituições de ensino, co-
laboradores, todos nós, juntos”, enfatizou. 

José Augusto Minarelli e Humberto Ca-
sagrande, respectivamente, o presidente do 
Conselho de Administração e o CEO do CIEE, 
deram as boas-vindas e pontuaram momen-
tos importantes - Minarelli recordou passa-
gens dos 59 anos do CIEE até o presente, gan-
cho para a fala de Casagrande que ofereceu 
breve relato das atividades e o papel do CIEE 
e seus parceiros para a colocação de Aprendi-

zes e Estagiários no mundo do trabalho, bem 
como para as ações de assistência social. 

Para encerrar a precedência ao almoço, a 
superintendente Nacional de Operações e 
Atendimento do CIEE, Mônica Vargas de 
Castro, sorteou os presentes oferecidos pelo 
aniversariante aos convidados - seis convites 
com direito a acompanhante para assistir ao 
espetáculo que preferir, acomodado no ca-
marote do CIEE no Allianz Park, em qualquer 
data durante 2023. 

Foram ganhadores Stefany Barbosa Al-
ves Costa, Aprendiz no Magazine Luiza; Tia-
go Pelisson Minitti, diretor de Produção na 
Samsung Eletrônica da Amazonia; Marcelo 
D’Ângelo, jornalista da Rede Bandeirantes de 
Comunicação; os presidentes Eméritos do 
CIEE, Antonio Jacinto Caleiro Palma e Ruy 
Altenfelder; e o conselheiro Antonio Garbe-
lini Junior. 

Ao agradecer as presenças das empre-
sas e instituições no almoço, as quais sim-
bolizaram os milhares de parceiros do CIEE, 
Ricardo Melantonio finalizou com uma ho-
menagem. “Vocês representam o universo 
CIEE. Contribuem para a nossa missão ins-
titucional e transformam em realidade os 
sonhos das juventudes do país”. 

Presentes no almoço comemorativo 
aos 59 anos do CIEE representantes do 
Banco Santander; Casa de Saúde Santa 
Marcelina; Catavento Cultural e Educacio-
nal; Comgás; Fedex Brasil Logística e Trans-
porte; General Motors do Brasil; Grupo Pão 
de Açúcar; Grupo WPP; Instituto Presbite-
riano Mackenzie; JBS; Kalunga; Laborató-
rios Fleury; Magazine Luiza; Panasonic do 
Brasil; Samsung Eletrônica da Amazônia; 
Sodexo do Brasil; Telefônica/Vivo; Universi-
dade Paulista-Unip.

CIEE, 59 anos de experiência comemorados 
com a história e as conquistas 
compartilhadas com parceiros vitais

P DIA DE FESTA

Ricardo Melantonio, superintendente Institucional do CIEE
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Stefany 
Barbosa Alves 
Costa, Aprendiz 
no Magazine 
Luiza e  
Mônica Vargas 
de Castro, 
superintendente 
Nacional de 
Operações e 
Atendimento  
do CIEE
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“Na caminhada do CIEE foi muito impor-
tante a colaboração das empresas. 

Vocês foram convidadas para estar conosco 
nesta comemoração para que a gente pu-
desse reconhecer e agradecer a contribuição 
e solicitar que continuem apostando no Es-
tágio, nos programas de Aprendizagem e 
nas outras ações sociais do CIEE, porque é 
bom para todos – para o jovem, para a esco-
la, para a empresa e para o Brasil. Aqui, as 
oportunidades se convertem em histórias 
de sucesso, de pessoas que tendo a oportu-
nidade criada por organizações como a de 
vocês começam bem a sua vida profissional. 

O mundo mudou, o CIEE precisou mu-
dar e nós estamos agora na terceira fase. Na 
fase da inovação, da digitalização, da utiliza-

ção intensa dos recursos tecnológicos para 
servir mais, melhor, mais rápido, com menos 
recursos. É uma organização da iniciativa pri-
vada. Trabalha como organização, tem go-
vernança corporativa muito forte, muito sé-
ria, para corresponder às expectativas das 
empresas no uso dos recursos que recebe-
mos pelos serviços prestados. 

Ninguém dá verba ou dinheiro para o 
CIEE, que ganha dinheiro prestando servi-
ços às empresas privadas, às organizações 
públicas e ao próprio governo. Nós temos 
independência e autonomia para fazer o 
que é melhor para os jovens. Abraçamos 
causa que apelidamos de jovem centrismo. 
O jovem é o centro da nossa atenção. O 
CIEE é organização moderna, bastante 

atuante, mas precisa do apoio de todas as 
organizações, do apoio da imprensa para 
ajudar a divulgar os serviços e benefícios 
que nós prestamos. Nosso apelo inclui as 
escolas, que preparam os alunos que aqui 
chegam e depositam as suas esperanças 
nas nossas ações. 

O CIEE atende milhares de jovens, mas 
temos dois, três milhões deles em fila imen-
sa, que se renova.  Em nome do CIEE, peço a 
vocês que têm alguma influência nos pro-
gramas de Estágio que além de manter os 
atuais estagiários, criem novas oportunida-
des. O Brasil precisa, as pessoas precisam, as 
famílias precisam. “  
» José Augusto Minarelli, presidente do Con-
selho de Administração do CIEE

O presidente do Conselho de Administra-
ção do CIEE, José Augusto Minarelli, 

construiu em palavras a linha do tempo, ini-
ciando “pelos idos de 1963, quando dirigen-
tes de empresas e professores começaram a 
pensar no que fazer para criar uma ponte en-
tre a escola e o trabalho, entre teoria e práti-
ca” e fazer nascer organização que facilitasse 
aos estudantes adquirirem experiência. O 
amadurecimento da intenção fez nascer, no 
início de 1964, a organização batizada de 
Centro de Integração Empresa-Escola, com 
atividade que permitia aos estudantes do 
Ensino Superior e Médio adquirirem expe-
riência e, antes do final do curso, se aproxi-
marem da prática necessária para completar 
a formação acadêmica. 

“O CIEE nasceu de uma ideia-força. Foi 
criada por muitas pessoas, mas a concretiza-
ção dessa ideia-força teve um missionário, 
professor, sociólogo, com grande influência 
dos Jesuítas – por algum tempo, foi um deles 
-, de nome Victório D’Achille Palmieri. In-
cumbido por aquele grupo de criar a orga-
nização, ele foi visionário. Olhou para o futu-
ro e viu uma organização que auxiliava esco-
las, professores, estudantes e o mundo do 
trabalho. Foi missionário, à medida que teve 
que convencer escolas e principalmente em-
presas a receberem jovens sem experiência 
e dar oportunidade para eles adquirirem 
prática. Com Palmieri, tivemos o chamado 

período heroico, que exigiu muita dedica-
ção”, destacou Minarelli. 

À medida em que o CIEE trabalhava, 
cresciam as oportunidades, lembrou Mina-
relli. “O primeiro estagiário foi José Feliciano, 
muito importante na nossa história porque 
representou o nosso símbolo, o símbolo do 
jovem que se beneficia pela oportunidade 
oferecida. Depois, nós ganhamos a casa na 
rua 13 de Maio, 984, na cidade de São Paulo, 
onde o sonho foi materializando. Eu tive a 
chance de trabalhar no CIEE duas vezes. A 
primeira, naquela casa, quando ainda éra-
mos poucos. Eu tinha como liderança de tra-
balho o professor Palmieri e outro fundador, 
Leonel Ramos de Oliveira, falecido ao final 
de 2022, igualmente muito importante na 
construção da história do CIEE”. 

O Estágio, primeiro programa do CIEE, 
permanece até hoje. Aos poucos, a voca-
ção do CIEE de servir aos jovens foi se con-
solidando no programa de Estágio, na 
Aprendizagem e nas ações sociais em be-

nefício de jovens menos favorecidos. “Hoje, 
confessadamente, abertamente, publica-
mente o CIEE é organização socioeducacio-
nal que trabalha na esfera da assistência 
social atendendo jovens menos favoreci-
dos que precisam de oportunidades de for-
mação e de ingresso no mercado de traba-
lho”, enfatizou Minarelli.

Na linha do tempo, 
as marcas que 
contribuíram para 
o êxito do CIEE

Início heroico, evolução certeira

Primeira sede do CIEE (acima) e abaixo  
José Feliciano, o primeiro estagiário

José Augusto Minarelli,  presidente do 
Conselho de Administração do CIEE



“Cerca de 2.600 funcionários integram o 
quadro do CIEE. A partir deste CIEE 

(São Paulo/SP), são diretamente atendidos 
19 estados e o Distrito Federal. Temos pro-
gramas de 96 cursos gratuitos para as juven-
tudes e atendemos cerca de 300 mil jovens. 
Nos últimos anos, investimos milhões para 
modernizar nossa tecnologia. Hoje, somos a 
mais bem equipada entidade no nosso seg-
mento. Todo o sistema é apoiado em tecno-
logia – o autoatendimento, banco de dados, 
total acesso dos jovens a todos os nossos 
serviços pelo celular. Foi muito difícil implan-
tar o novo sistema, mas hoje ele está nos tra-
zendo muitos dividendos funcionais. 

 Eu quero saudar as empresas que estão 

conosco, que são o nosso grande sustentá-
culo, e os órgãos de imprensa, que nos aju-
dam a divulgar as vagas, as oportunidades 
para os jovens. Por incrível que pareça, mui-
tas vezes o CIEE tem sobra de ofertas de va-
gas pelos nossos parceiros, mas o jovem 
não consegue saber. Quando a gente apa-
rece lá na Bandeirantes, na Globo, na Cul-
tura para falar sobre as vagas disponíveis 
para os jovens, o resultado é fantástico. 
Contamos muito com o apoio dessa pres-
tação de serviço. 

Quanto às empresas, queremos levar 
até elas que os recursos arrecadados pelo 
CIEE e os eventuais superávits são investi-
dos também no social. Temos aqui área so-

cial muito grande, que traz excelentes re-
sultados. São 600 agentes de Cidadania dis-
tribuídos pelo país para realizar as Oficinas 
de Criatividades, distribuir cestas básicas, 
prestar atendimento jurídico e série de ou-
tras ações abrangidas pela Superintendên-
cia de Ação Social e Filantropia, comandada 
por Maria Nilce Mota. 

 Nós distribuímos os chamados dividen-
dos sociais. A diferença entre trabalhar com 
o CIEE e uma empresa privada é que a em-
presa privada paga dividendos para seus do-
nos e o CIEE paga dividendos sociais. Qual-
quer empresa que atue conosco, automati-
camente está sendo ESG, apoiando progra-
mas sociais. Para nós, é muito importante 
continuar contando com essas parcerias. 

Agradeço a presença de todos, funcio-
nários, empresas, instituições de ensino aqui 
representadas por Fábio Romeu, reitor da 
Unip, a quem saúdo. A nossa relação é tri-
partite – o jovem, a escola, a empresa. Nossa 
vontade é continuar servindo as juventudes, 
o país e divulgar cada vez mais o nosso tra-
balho, que é virtuoso, desinteressado. O 
quadro dirigente do CIEE, os conselheiros, 
são todos voluntários. Ninguém recebe para 
ser conselheiro. Existe o quadro executivo, 
que são funcionários, mas o trabalho do 
quadro dirigente é voluntário.”   
» Humberto Casagrande, CEO do CIEE. ●

Parcerias essenciais e tecnologia de ponta
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ESTÁGIO         
                                  
Empresa/Vaga:    INDUSTRIAS ROMI - ESTÁGIO EM CONTROLE DE 

PRODUÇÃO
Horário:                   07h às 14h. 
Requisitos:             Cursando Ensino Superior em Engenharia de Pro-

dução, Engenharia Mecânica ou Administração. 
Preferência por previsão de conclusão em 12/2024. 

Local:                         Santa Bárbara d'Oeste/SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 12/hora. 
Benefícios::            Ônibus fretado; refeição no local; cesta básica. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/industrias-romi-

estagio-em-controle-de-producao 
                                      
Empresa/Vaga     ZOETIS - ESTÁGIO EM TREINAMENTO DE VENDAS
Horário:                   08h às 15h. 
Requisitos:            Cursando Ensino Superior em Administração, Peda-

gogia ou Letras; para todos os cursos, previsão míni-
ma de conclusão em 12/2024. Conhecimento 
avançado no inglês; conhecimento no espanhol é 
diferencial; Excel intermediário. Ter fácil acesso ao 
bairro Chácara Santo Antônio. 

Local:                         São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 3.138. 
Benefícios:             Vale-transporte; vale-refeição; Assistência médica e 

odontológica; convênio com farmácia; Gym Pass. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/industrias-romi-

estagio-em-controle-de-producao 

Empresa/Vaga:    ZF - ESTÁGIO EM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALI-
DADE

Horário                    08h às 15h. 
Requisitos:             Cursando Ensino Superior em Engenharia no período 

noturno, conclusão prevista a partir de 12/2024. Excel 
intermediário; Power Point intermediário; inglês inter-
mediário. Modelo híbrido. Disponibilidade para atuar 
em Sumaré/SP. 

Local:                         São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 2.204. 
Benefícios::            Auxílio-transporte; estacionamento; vale-alimen-

tação; restaurante na empresa; convênio médico; 
convênio odontológico. 

Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/zf-estagio-em-
sistema-de-gestao-da-qualidade-sumare 

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, conclusão 

prevista entre dezembro 2024 e dezembro 2025. Pa-
cote 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 

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.

11.400* 
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 fevereiro/2023, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Empresa/Vaga:   UNIMED - ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO
Horário:                   30 horas semanais; 02 folgas semanais. 
Requisitos:             Cursando Ensino Superior em Administração, con-

clusão prevista entre 06/2024 e 06/2025. Conheci-
mento no Pacote Office. Residir em Lorena, Piquete, 
Canas, Cachoeira Paulista ou Cruzeiro. 

Local:                        Lorena/SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 800. 
Benefícios::            Vale-transporte; vale-refeição; assistência médica. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/unimed-estagio-

em-administracao-lorena-v1 
                                      
Empresa/Vaga:    MOTOROLA - ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO
Horário:                   09h às 16 h. 
Requisitos:             Cursando Ensino Superior em Administração de Em-

presas, previsão de conclusão entre 06/2024 e 
12/2024. Sistema híbrido, sendo 02 dias em home of-
fice e 03 dias presencial. Apto a identificar e conhecer 
o universo da tecnologia e telefonia. Ser dinâmico, 
com excelente comunicação interpessoal e agilidade, 
organizado e proativo. Inglês básico ou intermediário; 
conhecimento em Power BI é diferencial. Ter fácil 
acesso à região da Vila Olímpia. 

Local:                        São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 1.881 até R$ 2052. 
Benefícios:             Vale-transporte; vale-refeição; convênio médico; as-

sistência odontológica; seguro de vida; Gym Pass;  13º 
da bolsa. 

Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/motorola-
estagio -em-administracao-sao-paulo-v1 

Empresa/Vaga:    SIEMENS SOFTWARE - ESTÁGIO EM INSIDE SALES
Horário:                   09h às 16h. 
Requisitos:            Cursando Ensino Superior em Administração, Econo-

mia ou Engenharia, conclusão prevista para, no míni-
mo, 12/2024. Possuir conhecimento em inglês e em 
espanhol será diferencial. Ter fácil acesso a São Cae-
tano do Sul. 

Local:                        São Caetano do Sul /SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 1.800. 
Benefícios:             Vale-transporte; vale-refeição; assistência médica e 

odontológica; seguro de vida; Gym Pass. 
Inscrição:                https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/siemens-

 software-estagio-em-account-development-sao-
caetano-do-sul-v1 ●

APRENDIZ    
                                  
Empresa/Vaga:  CHOCOLATES NESTLÉ - APRENDIZ
Horário:                   08h às 14h. 
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-v6 
                                      
Empresa/Vaga:    APRENDIZ PCD
Horário:                   30 horas semanais; 02 folgas semanais. 
Requisitos:            Ensino médio concluído ou cursando. Ter entre 18 a 

24 anos. Vaga exclusiva para PcD. 
Local:                         São Paulo/SP. 
Bolsa-auxílio:       R$ 917,30. 
Benefícios:             Vale-alimentação (R$ 154/mês). 
Inscrição                 https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/aprendiz-pcd-v1 

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 odontológica; 

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:     INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - APRENDIZ
Horário:                   30 horas semanais; 02 folgas semanais. 
Requisitos:            Cursando ou formado no Ensino Médio. Não ter atua-

do como Jovem Aprendiz nos arcos Administrativo e 
o Bancário. Disponibilidade para trabalhar 06 horas 
diárias (segunda a sexta-feira). Residir na cidade de 
Limeira ou proximidades. 

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 ●
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3.800*  
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 fevereiro/2023, podendo haver pequena variação diária para mais ou menos.
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Em dezembro (2022), as 
Juventudes CIEE parti-
cipantes no sexto ciclo 

das Oficinas de Cri@tividades 
reuniram-se em evento co-
memorativo de conclusão de curso. Porém, 
não foi despedida - os jovens podem conti-
nuar convivendo, aperfeiçoando conheci-
mentos e aptidões nos diversos programas 
gratuitos oferecidos pelo CIEE – Jovem 
Aprendiz, Programa de Estágio, Saber Virtual 
e outros. Leia mais em (https://bit.ly/3k0Bthi). 

São vários os caminhos que levam os jo-
vens até as Oficinas de Cri@tividades CIEE, 
inspiradas no Programa Nacional de Promo-
ção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Aces-
suas Trabalho). Eles podem frequentar as Ofi-
cinas instaladas nos polos do CIEE em 
cidades de diferentes estados, ou através das 
instituições de assistência social parceiras, 
públicas e privadas. 

A lista de parceiros do CIEE para as Ofi-
cinas de Cri@tividades é enorme, a iniciar 
pelos Centros de Referência de Assistência 
Social (Cras), porta de entrada das famílias 

brasileiras para a Política de 
Assistência Social; e os Cen-
tros de Referência Especiali-
zado de Assistência Social 
(Creas), integrante do Sis-

tema Único de Assistência Social, respon-
sável pela oferta de apoio especializado a 
indivíduos e famílias em situação de vulne-
rabilidade e de risco social. 

Instituto Janeth Arcain, Serviço Social das 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Zumbi dos 
Palmares e Chácara Santana, Instituição São 
Caetano da Prosperidade são exemplos de 
parcerias do CIEE para, através das Oficinas 
de Cri@tividades, proporcionar debates, res-
significações e novos conhecimentos rela-
cionados ao mundo do trabalho, para ado-
lescentes e jovens de 14 a 24 anos. 

Uma vez interessados, os participantes 
podem ser encaminhados para oportunida-
des em Aprendizagem e Estágio. Para a rea-
lização das oficinas fora dos seus polos, o 
CIEE desloca seus profissionais até as insta-
lações dos parceiros da rede socioassistencial, 
da Educação, da Saúde e dos Esportes.  

JOVEM CIEE Nº 79 / FEVEREIRO DE 2023

“O nosso Projeto Oficinas de Cri@tividades em parceria com o 
CIEE é realizado na zona sul da cidade de São Paulo, na 
região do Jardim São Luis, em duas Unidades de Saúde – 
UBS Zumbi dos Palmares e UBS Chácara Santana. Nessa 
edição, o projeto atendeu 50 jovens de famílias atendidas 
pelas duas UBSs. Eles desenvolveram várias atividades e 
tiveram visão de mundo até então desconhecida. 
Aprenderam técnicas de entrevista e a fazer 
currículo adequado, por exemplo. Três jovens que 
participaram nas Oficinas já foram contratadas. 
Estamos muito felizes e agradecemos muito ao 
CIEE por essa oportunidade - a parceria que 
desejamos continuar em 2023.”  
» Janine Silveira Castro Neves, gerente na 
UBS Zumbi dos Palmares 

PPARA CRESCER

As Juventudes  
Cri@tivas CIEE,  
de onde vêm e onde 
querem chegar

» DEPOIMENTOS 
 DOS JOVENS 

 
 

“Tenho 16 anos e faço cursos 
no CIEE Vila Mariana. As 

Oficinas são ótimas. 
Aprendemos muito sobre 

nossos direitos e os do 
próximo, dos idosos. Pretendo 
desfrutar do que eu aprendi lá 
dentro. Você que não conhece 

o Espaço de Cidadania e as 
Oficinas de Cri@tividades, vem 
conhecer. Tem muita coisa boa 

acontecendo.”  
» Richard Juan dos Santos 

Macedo 
 
 

“Sou da São Caetano da 
Prosperidade. Participar nas 

Oficinas foi experiência muito 
boa. A gente aprendeu muito 

mesmo, especialmente sobre o 
mercado de trabalho”.  

» Bianca Amorim  
de Oliveira  

 
 

“As Oficinas foram ótimas. 
Aprendi muito, principalmente, 

que a gente nunca pode 
desistir e seguir em frente 

sempre, por mais provas que a 
vida ofereça. Meu sonho? Ter 

meu próprio restaurante e 
vender meus maravilhosos 

produtos.”  
» Isac Bernardo  
Santos Coelho  

 
 

“As Oficinas ajudam  
a gente na parte financeira, de 

trabalho, na nossa vida 
pessoal. Hoje eu trabalho na 

Ultra Farma. Cara, para mim foi 
incrível e eu quero levar isso 

para a minha vida. De verdade.”  
» Eliseu Braga de Oliveira 

 
 

“Eu cheguei através do 
instituto Janeth Arcain e 

percebi que além das Oficinas, 
o CIEE oferece muitas 

oportunidades. É muito legal.”  
» Nicole Sabino Peixoto ●
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 Dia Internacional  
 da Internet Segura   
 tem alertas para  
 o ano inteiro 

Embora, conforme proposta original, 
a internet não tenha alcançado a 
democratização plena porquanto 

surgiram grandes monopólios on-line, 
esse não é o maior problema e até, sob 
certos aspectos, eles podem ser grandes 
aliados para auxiliar no combate ao mal 
maior - os cibercrimes, principais alvos 
do Dia Internacional da Internet Segura. 

Comemorado anualmente em 08 de 
fevereiro, no âmbito mundial o Dia da In-
ternet Segura (em inglês, Safer Internet 
Day- SID) foi criado em 2003/2004, por 

iniciativa do Projeto SafeBorders (Frontei-
ras Seguras), financiado pela União Euro-
peia (UE). Em 2005,foi assumido pela Re-
de Insafe (https://bit.ly/3k0hvTV) e inclui 
versão brasileira. 

Por sua vez, o Comitê Gestor da Inter-
net no Brasil (CGI), estrutura multissetorial 
responsável por coordenar e integrar as 
iniciativas relacionadas ao uso e funcio-
namento da web no país, criou o portal 
Internet Segura. Trata-se de formidável 
compilado que reúne iniciativas sobre se-
gurança e uso responsável, para auxiliar 

os internautas a localizar informações e 
incentivar o uso seguro da net. 

As orientações são ofertadas com fo-
co em diferentes faixas etárias.  É ferra-
menta  importante para consulta de jo-
vens, pais, professores e todos que se im-
portam em evitar os cibercrimes, em es-
pecial, os que molestam crianças e ado-
lescentes. O Portal Internet Segura 
(https://bit.ly/3E3edpW) é gerido pelo 
Núcleo de Informação e Coordenação do 
Ponto BR (NIC.br), responsável por imple-
mentar as decisões e projetos do CGI. ●

PFORÇA-TAREFA

» Cuidado com pessoas 
estranhas ou que você 
conhece apenas pela 

internet 
 

» Proteja a sua  
privacidade e a das  

outras pessoas 
 

» Pense bem antes de 
escrever algo ou enviar 

fotos e vídeos 
 

» Não acredite  
em tudo que  

você lê 
 

DICAS DA APOSTILA INTERNET SEGURA (https://internetsegura.br/)

https://tinyurl.com/4a9tubrd
https://tinyurl.com/3t8nntxz


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



