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Empresa da Bela Vista oferece estágio pa-
ra estudante de administração, secret.,
market., eng., matem., estat., an. de sist.,
comExcel ePowerPoint. Bolsa-auxílio, au-
xílio-transporte, vale-refeição e férias.

EmpresadoCentroofereceestágioparaes-
tudantedeadministração.Excel,Worde In-
ternet.Bolsa-auxílio, auxílio-transporte, va-
le-refeição e férias.

EmpresadoJd.Avelinoofereceestágiopa-
raestudantedeeducação físicaou tecnolo-
giaemprocessamentodedados.Bolsa-au-
xílio, férias e chance de prorrogação.

Empresa da Vila Socorro oferece estágio
paraestudantedoEnsinoMédio.Bolsa-au-
xílio, assistência médica, cesta básica, se-
gurodevida, vale-refeição, 13.ª bolsa, auxí-
lio-transporte e férias.

Empresado Jd. Clipper ofereceestágio pa-
ra estudante de direito ou serviço social.
Bolsa-auxílio, auxílio-transporte e férias.

Empresa do Parque Ipê oferece estágio
para estudante de administração de em-
presas. Bolsa-auxílio, assistênciamédica,
cesta básica e chance de prorrogação e
efetivação.
Empresa da Vila Clementino oferece está-
gio para estudante de educação física.
Bolsa-auxílio, auxílio-transporte e férias.

Empresa de Santana oferece estágio para
estudante de direito. Bolsa-auxílio, auxílio
transporte e férias.

Empresa situada do Belenzinho oferece
estágio para estudante de serviço social.
Bolsa-auxílio, assistênciamédica, vale-
transporte, assistência odontológica, con-
vênio farmácia, refeitório no local e férias.

Empresa do Centro oferece estágio para
estudante de direito. Bolsa-auxílio, auxílio-
transporte por dia, assistênciamédica e
vale refeição.

Comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo, Itaim Bibi, ou enviar seu currículo para
programappd@ciee.org.br, especificando qual a deficiência e a vaga de interesse

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

Adm. emp./Econ./Dir./Contabilidade
Estatística/Eng. da computação

Secretariado/Admin. empresas/
Letras

Formação: 6/2011
Região: Osasco
Área: Todas as áreas da instituição
Benefícios: Bolsa-auxílio, auxílio-trans-
porte e possibilidade de efetivação
Requisitos: –
Sigla: 3462/DA

Formação: 2.º e 3.º anos
Região: Av. Paulista
Área: Adm.
Benefícios: Auxílio-transporte
Requisitos: Inglês avançado
Sigla: 207201/LI

Administração de empresas Estatística e Ciências atuariais

Formação: 12/2011
Região: zona sul
Área: Adm.
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção e assistência médica
Requisitos: Inglês avançado
Sigla: 198739/LI

Formação: 6/2011 a 12/2011
Região: Morumbi
Área: Atuarial
Benefícios: Vales-transporte e refeição
Requisitos: –
Sigla: 201215/ANG

Computação/Sist. da informação Engenharia civil

Formação: 12/2010
Região: Chácara Santo Antônio
Área: Programação
Benefícios: Vales-transporte e refei-
ção, assist. médica e odontológica
Requisitos: Inglês avançado e Java
Sigla: 149044/LI

Formação: 12/2010 a 12/2011
Região: Vila Olímpia
Área: Diversas
Benefícios: Vales-transporte e refeição
Requisitos: AutoCad
Sigla: 180562/LI

Rua Tabapuã, 540, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220
(estudantes), (0--11) 3046-8222 (empresas). Internet: www.ciee.org.br
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PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Idéia é que profissional tenha visão
mais global da instituição

Programasdeintercâmbiopodem
serumdiferencialnacarreira

APERFEIÇOAMENTO

Ter ou não um intercâmbio po-
de fazer a diferença durante o
processo seletivo, dependendo
da empresa. A experiência é
uma etapa tão importante na
carreira profissional que mui-
tas companhias têm progra-
mas próprios que encaminham
seus funcionários para as filiais
internacionais. A RSA Segu-
ros, empresa seguradora, está
na 4ª edição do Fast Track. “O
programa dura dois anos, nos
quaisofuncionárioépreparado
no Brasil mesmo. Nos últimos
seis meses, ele é enviado para
algum posto no exterior”, afir-
ma a diretora de Recursos Hu-
manos da RSA, Denise Conde.
Segundo ela, a expectativa é
que o colaborador sempre volte
e acrescente valores com uma
formação mais consolidada.

A rede de hotéis Marriott é
outra organização que investe
no intercâmbio de funcioná-
rios. “Pelo segmento no qual
atuamos,precisamosdefuncio-
nários diversificados”, diz a di-
retora de Recursos Humanos,
Veridiana Fernandes. Segundo
ela, a iniciativa pode tanto par-
tir do funcionário quanto ser
uma indicação dos gestores. “O
recomendado é que o funcioná-
rio volte após o período de dois
anos, mas há casos de pessoas
que estão há quatro, cinco
anos.”Ela afirmaquenão há ur-
gência para a volta, a não ser
queseja ocaso decargosexecu-
tivos.“Oscargosdealtoescalão
são transferências estratégi-
cas, em que os profissionais ad-
quiremconhecimentosquedifi-
cilmente teriam com uma espe-
cialização ou MBA.”

Na Schneider Electric, em-
presa especializada na gestão
de energia e automação, o pro-

grama, que existe há oito anos,
leva o nome de Marco Polo. “O
processodependedasoportuni-
dadesdevagasquesurgem,dos
cargos e das condições que es-
tão sendo oferecidas”, explica a
diretora de Recursos Humanos
da Schneider, Rosana Martins.
Para ela, o intercâmbio funcio-
na como uma ferramenta de re-
tenção do funcionário: “O cola-
borador se sente motivado, es-
tará em exposição, sem contar
o aprendizado que terá.” Atual-
mente a empresa tem três fun-
cionáriosematividadesnoexte-
rior: um na Itália, um na Espa-
nha e um na Austrália.

O gerente de Logística da
Schneider, Thiago Moura Ro-
drigues, já tinha morado na

França para fazer um mestra-
do, em 2002. Quando voltou no
ano seguinte, foi contratado pe-
la Schneider e logo na entrevis-
ta de seleção ele descobriu que
avagaeraparaassumirumpos-
to na França. “Tinha a intenção
de voltar para lá. Uni o útil ao
agradáveleaindacomeceiacar-
reira de forma diferenciada.”

Ele ficou dois anos fora do
Brasil, entre França e Espanha.
“Foi um período enriquecedor,
no qual tive contato com várias
culturas, idiomas e negócios di-
ferenciados.” Rodrigues afirma
que a experiência não poderia
ter sido mais positiva. “O me-
lhorfoiquandovolteiepercebio
quanto havia aprendido.” ● J.P.

Aprender bem o idioma e fazer cursos voltados a áreas de interesse do estudante ajudam na volta ao Brasil

Juliana Portugal

Foi-se o tempo em que a viagem
dos sonhos era conhecer os par-
quesdaDisneynosEstadosUni-
dos. Hoje é cada vez mais co-
mum as viagens de adolescen-
tesparaestudar noexterior. “Já
há programas de intercâmbio a
partir dos 8 anos de idade”, diz o
diretor da agência BEX Inter-
câmbio, Flávio Crusoé. As com-
binações de programas são as
mais variadas. “Há estudo/está-
gio ou trabalho, cursos universi-
tários, de idiomas e de verão.”

Conforme Crusoé, o destino
mais procurado é o Canadá. “É
um país com custo de vida mais
baixo que os Estados Unidos e
mais próximo que a Austrália.”
Em seguida, vêm os EUA, Aus-
trália e Inglaterra. Por ano, 900
alunos brasileiros vão ao exte-
rior pela BEX Intercâmbio.
“São pessoas que querem pri-
mordialmente aprimorar o idio-
ma e que, quando retornarem,
querem estar mais preparados
para os desafios do mercado.”

VALORES
O valor desse diferencial no cur-
rículo pode variar de acordo
com a estadia. “Um mês de cur-
so no Canadá, com hospedagem
em casa de família, está em tor-
no de R$ 2.400”, diz Crusoé. Pa-
ra a sócia-diretora da Resch Re-
cursos Humanos, Jacqueline
Resch, o intercâmbio é muito
bemvisto,especialmentenomo-
mento de conseguir um empre-
go.“Umcursonoexteriorésinô-

nimo de ter experiência em ou-
tra cultura, o que é fundamental
para desenvolver a capacidade
de adaptação.”

Para Jacqueline, é preciso
analisarqualomelhormomento
do intercâmbio. “Pesquise a cul-
tura, como é a cidade e se está
preparadoparaamudança.”Pa-
ra ela, a expectativa da viagem é
agregar valores. “Muitos jovens
aceitamtrabalhosláforaemcar-
gos que nunca exerceriam aqui,
tudo pela experiência. Além dis-
so, é a primeira vez que muitos
vão morar fora de casa.”

A universidade suíça, Hotel
Institute Montreux (HIM), tem
parceria com a agência brasilei-
ra Intercambio.com.br. “Todos

oscursossãovoltadosparahote-
laria. E, além disso, o HIM tem
parceria com hotéis no mundo
inteiro,oquepermiteaosalunos
estagiarem e até serem contra-
tados”,dizadiretoraregionaldo
HIM, Daiane Lagger.

A estudante Andréa Castro
daSilveiraNunes,de33anos,ha-
via trabalhado no Brasil na área
financeira. Mesmo formada em
administração de empresas e
com um MBA no currículo, ela
quisdar uma virada na vida pro-
fissional.Suaopçãofoiapós-gra-

duação do HIM, em Gerencia-
mento de Hotéis. “Queria um
curso intensivo, que me propor-
cionasse um aprendizado teóri-
coeprático.”Oinvestimentopa-
ra os cinco meses de curso na
Suíça foi de US$ 30 mil. Atual-
mente, ela participa do progra-
ma de estágio como assistente
num resort na Costa Rica.

PARA A AUSTRÁLIA
Após seis meses de formado em
jornalismo, Gustavo da Costa
Criscuolo, de 24 anos, decidiu
que era hora de viajar. O destino
escolhido para aprimorar o in-
glês foi a Austrália, “país que
semprequisconhecer”.Criscuo-
lo aproveitou para trabalhar co-
mo garçom em bares e restau-
rantes.“Valeumuitocomoexpe-
riênciadevida,masprofissional-
mente não mudou quase nada.”

Ele conta que, por causa da
viagem, teve convites para dar
aulas de inglês. “Nem todas as
portasseabremporcausado in-
tercâmbio. Hoje, porém, tenho
uma visão mais ampla e me tor-
nei mais independente.” Em
1997, a empresária Márcia Nie-
meyer trabalhava numa multi-
nacional da área fonográfica e
percebeuafaltadeconhecimen-
tos em inglês. Ela, então, pediu
demissão da empresa em que ti-
nha uma carreira promissora
para a empreitada em solo ame-
ricano. “Meus colegas de traba-
lho me achavam louca, mas, se
nãofizessenaquelemomento,di-
ficilmente faria algum dia”, diz.

A princípio, Márcia passaria

três meses na Califórnia
(EUA), no entanto, decidiu
queconcluiriaocursoatécon-
seguir o Toefl (Test of En-
glish as a Foreign Language),
teste de proficiência na lín-
gua. Além disso, ela também
fez uma especialização na
área cultural na Universida-
de de São Francisco. Após
dois anos, Márcia voltou ao
Brasil. “Eu queria trabalhar
aqui. Apesar de ter trabalha-
do lá, é muito difícil trabalhar
numa língua que não é a sua.”

Outro ponto determinante
para Márcia era ter objetivo
em sua viagem: “Fui para
aprender um idioma porque
nãofalava absolutamentena-
da de inglês e também apro-
veitei para fazer cursos que
estavam relacionados ao
meu trabalho.” Ela diz que no
tempo que viajou viu muitos
amigos perderem o foco.
“Muitosvão,esquecemdevol-
tar e acabam não estudando,
nem se especializando.”

Hoje, como empresária,
Márcia dá importância ao fa-
to de os candidatos a uma va-
ganasuaassessoriateremfei-
to intercâmbio. “É importan-
te estar preparado para um
mundo globalizado, mas esse
quesito não é fator eliminató-
rio na contratação.” Agora,
ela prepara uma funcionária
que nunca havia feito inter-
câmbio para esta experiên-
cia.“Égratificanteproporcio-
nar isso. Para ela, é o mereci-
mento pelo seu trabalho.” ●

VagasnaC&Ae
outrasredesdevarejo

DOISANOSFORA–ThiagoRodrigues trabalhounoFrançaeEspanha

FOCONOIDIOMA–AempresáriaMárciaNiemeyer fez intercâmbionosEstadosUnidosprincipalmenteparaaprenderbemo inglês

OCIEEestáselecionandocandi-
datos para o Programa de Está-
gio de 2010 da C&A. O progra-
ma oferece cinco vagas para o
Estado de São Paulo e objetiva
formar líderes para a organiza-
ção. Após um ano de capacita-
çãoprática,osestagiáriospode-
rão virar supervisores. Os inte-
ressados deverão ter formação
prevista em dezembro de 2010,
nos cursos de administração de
empresas,economia,matemáti-
ca,estatísticaeengenharias(ci-
vil, produção, têxtil, mecânica,
química, elétrica e eletrônica) e
possuir inglês intermediário.

Os aprovados atuarão no
Centrode Distribuiçãoda C&A,
emBarueri(SP).Aempresaofe-

rece bolsa-auxílio para uma jor-
nadade30horassemanais,vale-
transporte ou estacionamento
nolocal,assistênciamédica,res-
taurante próprio, férias de 30
dias remuneradas e participa-
çãonosresultados.Osinteressa-
dos deverão se inscrever até
30/9 na área reservada a estu-
dantes no site www.ciee.org.br,
ondeencontrarãomaisinforma-
ções. Além das oportunidades
acima, o CIEE está com dez va-
gasabertas paraatuaçãoemre-
des de varejo no Estado, das
quais nove na capital e uma em
S. José do Rio Preto, dirigidas a
estudantesdoensinomédioede
administração, ciências contá-
beis e publicidade. ●

“Experiência é
positiva, além de
manter funcionário
motivado”

JB NETO/AE

Agência no Brasil
tem parceria com
universidade de
hotelaria na Suíça

MARCOS ARCOVERDE/AE
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