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O estima a abertura de 30 mil vagas de estágio e de aprendizagem em todo o Estado de São
Paulo até o final de fevereiro, para praticamente todos os cursos. Dessas, 11 mil se localizam
na Região Metropolitana de São Paulo e as demais estão distribuídas pelas cidades do interior.
No caso do estágio, o aumento das oportunidades ocorre nesta época do ano para reposição
de vagas em empresas e órgãos públicos, já que muitos contratos vencem coincidindo com a
formatura de estudantes e com a efetivação de estagiários.
Os jovens interessados em ingressar em estágio e aprendizagem devem acessar o Portal do
Estudante (www.ciee.org.br) para se cadastrar gratuitamente no CIEE. Aos que já são inscritos
é importante atualizar os dados, pois assim, aumentarão as chances de serem convocados
para processos seletivos.
Os cadastrados no banco de dados do CIEE contam com uma série de vantagens. Além de
concorrerem a programas de estágio e aprendizagem, que facilitarão o acesso futuro ao
mercado de trabalho, podem turbinar seus currículos matriculando-se em um (ou mais) dos 46
cursos gratuitos que compõem a grade do programa de Educação à Distância do CIEE, que
abrange temas comportamentais, técnicos e conceituais.
Sobre o CIEE
Desde sua fundação, há 52 anos, o CIEE já encaminhou 15 milhões de estudantes para
estágio e aprendizagem em 250 mil empresas e órgãos públicos parceiros. Para se ter ideia, o
contingente de estagiários é maior do que a população da cidade de São Paulo. A marca
confirma o crescente reconhecimento da eficácia do estágio e da aprendizagem em duas
importantes frentes: como capacitação prática dos jovens para o mercado de trabalho e como
fonte de recrutamento de novos talentos. O CIEE também desenvolve uma série de ações de
assistência social, com total gratuidade aos beneficiados e destinadas, em especial, a
segmentos em situação de vulnerabilidade social como: Programa de Educação à Distância,
Inclusão de Pessoas com Deficiência, Alfabetização para Adultos, Desenvolvimento Estudantil
e Profissional, Orientação e Informação Profissional, Orientação Jurídica Gratuita à População
Carente (Projur), Cursos Gratuitos de Informática, além de Ciclos de Palestras, Concursos
Literários – que estimulam a escrita e a leitura -, Feira do Estudante - Expo CIEE, entre outros.
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