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PAINELDEVAGASDEESTÁGIOPARAESTUDANTESCOMDEFICIÊNCIA

Empresa emSantoAmarooferece vagade
estágio para estudantes comdeficiência fí-
sica ou auditiva cursando Administração
de Empresas ou Ciências Contábeis com
conhecimento do pacote office; oferece
bolsa-auxílio de R$ 750, vale-transporte,
restaurante no local e cesta básica.

EmpresanaVilaMazzeioferecevagadees-
tágio para estudantes com deficiência físi-
ca cursando Administração de Empresas
ou Técnico em Administração. Empresa
oferecebolsa-auxíliodeR$650,cestabási-
ca e vale-transporte.

Empresa emPinheiros oferece vaga de es-
tágio para estudantes com deficiência físi-
ca cursando Administração de Empresas,
Marketing, Relações Públicas ou Propa-
ganda e Publicidade, com conhecimentos
de informática. Empresa oferece bolsa-au-
xílio de R$ 600, vale-transporte e refeitó-
rio no local.

Empresa no Jd. SãoMiguel oferece vaga
de estágio para estudantes comdeficiên-
cia física, auditiva ou visual leve cursando
Direito; bolsa-auxílio deR$ 260.

Empresa no Jd. Paulista oferece vaga de
estágio para estudantes comdeficiência
física, auditiva ou visual cursandoEnge-
nharia, Eng. Química, Eng. deMateriais ou
Administração de Empresas, com conheci-
mento do pacote office e inglês interme-
diário a avançado; oferece vale-transporte/
refeição, assistênciamédica. seguro de
vida, bolsa-auxílio a combinar.

Empresa noCentro oferece vaga de está-
gio para estudantes comdeficiência física
cursandoAdministração de Empresas,
Psicologia, Ciências Contábeis ouDireito;
oferece bolsa-auxílio deR$ 1.008, vale-re-
feição, convêniomédico e odontológico,
13ª bolsa proporcional e férias de 15 dias
após 12meses de estágio.

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

ARARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Ano: Formado de 06/05 a 12/05
Região: Vila Olímpia
Bolsa-auxílio: R$ 2.200
Período: Integral
Área: Trainee - Administrativo/Finan-
ceiro de obras
Benefícios: VR, VT, As. Técnica
Requisitos: Experiência na área admi-
nistrativo/financeira
Sigla: 73135/Ro

Ano: Formado de 06/05 a 12/05
Região: Vila Olímpia
Bolsa-auxílio: R$ 2.200
Período: Integral
Área: Trainee - Administrativa
Benefícios: VT, VR, As. Médica
Requisitos: inglês avançado
Sigla: 71768/Ro

ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA, ENG.
DE PRODUÇÃO, MECÂNICA

ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA, ENG.
DE PRODUÇÃO, ESTATÍSTICA

Ano: a partir do 2º ano
Região: Aeroporto
Bolsa-auxílio: R$ 797,65
Período: Integral
Área: vendas técnicas
Benefícios: VR, VT
Requisitos: inglês avançado
Sigla: 73953/Fl

Ano: Penúltimo
Região: Guarulhos
Bolsa-auxílio: R$ 7,70 por hora
Período: integral
Área: inteligência de mercado
Benefícios: VR, as. médica, fretado
Requisitos: raciocínio lógico
Sigla: 56676/Fl

ECONOMIA, CONTÁBEIS ENGENHARIA CIVIL

Ano: 2º e 3º ano
Região: Osasco
Bolsa-auxílio: R$ 1.000
Período: 4 a 7 horas
Área: Diversas
Requisitos:Morar nas imediações de
Osasco
Sigla: 46479/Li

iaAno: Formado há até 2 anos
Região: Itaim Bibi
Bolsa-auxílio: R$ 1.303
Período: Integral
Área: Técnico Comercial
Benefícios: VR, VT, assistência médi-
ca, seguro de vida
Requisitos: inglês intermediário
Sigla: 55558/Er

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

ARTESTADO/GUSTAVO TORTELLI

DIREITOSDOESTAGIÁRIO

CURRÍCULOSPARA:

OPORTUNIDADESDEESTÁGIOETRAINEEEM16ORGANIZAÇÕES

PROGRAMASCIEE

Terciane Alves
Maria Carolina Abe

O Brasil tem 3,5 milhões de jo-
vens entre 18e 24 anos matricu-
lados no ensino superior – 8%
do total de pessoas nessa idade
–, mas são raras as estatísticas
sobre quantos deles trabalham
ouqual éo perfil do trabalhador
universitário no País, informa
Marcio Pochmann, professor
do Instituto de Economia da
Unicampeespecialistaemmer-
cado de trabalho. “O time de es-
tagiários no País é da ordem de
800mil,maspoucosabemosso-
bre eles. Os dados são pouco
transparentes”, afirma.

Preocupados com a rotina
dequemtrabalhaeestuda,algu-
mas empresas e profissionais
de recursos humanos tomam a
dianteiraetornammaisflexível
o trabalho para os jovens. “É o
primeiro ano em que formaliza-
mos a flexibilidade de horá-
rios”,contaLucianaFarisco,ge-
rente de Talentos da IBM, que
oferece 450 vagas de estágio.

A executiva explica que, na
empresa, o estagiário pode fa-
zer uma semana comprimida:
trabalhar um ou dois dias a me-
nos e aumentar a carga horária
nos outros dias, para compen-
sar. Para não perder alunos de
universidades com carga de es-
tudo puxada, ressalta Luciana,
a IBM criou o programa de ve-
rão: durante as férias, recebe
alunos do Instituto Tecnológi-
co de Aeronáutica (ITA) para
estágio de quarta a sexta-feira.

Segundo a executiva, é um
desafiodifundir que o focoprin-
cipal do estagiário é a universi-
dade. “Temos tentado nos ade-
quar às grades curriculares pe-
sadasdeteoriaeorientarosnos-
sos gestores que, muitas vezes,
nãoterão osestagiários aqui to-
dos os dias da semana”, conta.

Em outra empresa de tecno-
logia, a Microsiga, a questão do
horário é negociada caso a ca-
so, de acordo com a área, expli-
ca o diretor de Relacionamen-
tos Humanos, Flavio Balestrin.
“Propomos aos líderes que bus-
quem desenvolver maturidade
no estagiário, para que ele
aprenda a lidar com horários e
responsabilidades.”

Danielle Gaeta, por exem-
plo, faz estágio em marketing
na empresa e à noite estuda co-
mércio exterior no Mackenzie.
Se o começo desestruturou sua
rotina, agora a estudante conta
que já se acostumou. “Normal-
mente, estudo no final de sema-
na,nocafé,noalmoço.”Oshorá-
rios também são flexíveis. “Se
entroàs7,possosairàs16horas
ou posso chegar até 9 horas e
sair lá pelas 18h30.” E ela ainda
passou a ter plano de carreira.
Segundo Balestrin, o índice de
aproveitamento de estagiários
na empresa ultrapassa 95%. ●

CIEE

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Carapicuíba, SPe
Osasco nomesmo dia
Para jovem, rotina dura compensa
por atuar em área ligada ao estudo

●Podeserestagiárioquemcurse
universidade,ensinomédioouedu-
caçãoprofissional.

●Éprecisoqueaescolaconcorde
efirmecontratocomaempresa
autorizandoeatividades.

●Ajornadadetrabalhotemdeser
diferentedaescolar,semprejudi-
carosestudos.

●Aatividadenãoestásujeitaà
ConsolidaçãodasLeisdoTraba-
lho(CLT).

●Oestagiário temdireitoabolsa-
auxílio;segurocontraacidentes
pessoais;ecópiasdosdocumentos
dacontratação.

●Oestudantedevecontarcom
orientaçãonoestágio.

●Podeprestarprovasescolares
nohoráriodeestágio.

● Habib’s –Central deRH, naRua
Loefgreen, 1.418, Vila Clementino,
SãoPaulo (SP), CEP04040-001.
● Carrefour –www.carrefour.com.
br/carreira ouCaixa Postal 1231,
CEP59075-970, Natal (RN). Cai-
xaPostal 276, CEP 12080-580,
Taubaté (SP).
● DataByte –www.databyte.com.
br. Informações: (11) 3168-7149.
● PizzaHut –www.pizzahutsp.
com.br ou entregar emumadas
lojas naGrandeSãoPaulo.

ESTÁGIO

● IBM(tecnologia) –450 vagas;
4, 6 ou8 horas diárias (depende
de necessidade do setor e dispo-
nibilidade do candidato). Tem
opções comoa semana compri-
mida (trabalhar umdia amenos
na semana e aumentar a carga
horária nos demais dias) e jorna-
da de trabalho individual (ade-
quar horários de trabalho). Até
31/5,www.ibm.com.br/estagio.

● TIM (telefoniamóvel) – 300
vagas; 4, 6 ou 8 horas diárias (de-
pendendoda legislação da re-
gião). www.tim.com.br.

● CSN (siderurgia) – 262 vagas;
4, 6 ou8 horas diárias. Até 31/5,
www.csn.com.br.

● Microsiga (tecnologia) – 60
vagas, período integral. Até 12/5,
www.microsiga.com.br.

● Philips (eletrônicos) –25 va-
gas, período integral. Até 10/5,
www.philips.com.br/carreiras.

● Basf (química) – 15 vagas para
o programade férias, que vai de
16 a 22/7, emperíodo integral.
Até 1/6,www.ciadetalentos.com.
br/basf.

● Astra Zeneca (farmacêutica)–
3vagas, período integral. Enquan-
to as vagas estiveremdisponí-
veis, www.dreves.com.br.

TRAINEE (emperíodo integral)

● KPMG(auditoria e consulto-
ria)– 300 vagas. Até 10/6, www.
kpmg.com.br.

● BDOTrevisan (auditoria e con-
sultoria) – 100 vagas. Até 31/5,
www.bdotrevisan.com.br.

● C&A(moda) – 30 vagas. Até

7/5,www.ciadetalentos.com.br/
cea

● CSN (siderurgia) – 25 vagas.
Até 31/5, www.csn.com.br.

● Yamana (mineração)– 12 va-
gas. Até 7/5,www.ciadetalentos.
com.br/yamana.

● Ericsson (telecomunicações) –
10 vagas. Até 10/5, www.erics-
son.com.br.

● Aché (farmacêutica) – 9 va-
gas. Até 31/5,www.ciadetalentos.
com.br/ache

● Nivea (cosméticos) – 4 vagas.
Até 24/5, www.ciadetalentos.
com.br/nivea2006

● LojasAmericanas (varejo) –
nãodivulga o número de vagas.
Até 7/5,www.americanas.com.
br/vagas.

DUREZA–Cincohorasdesonoemaisde trêshoras indoevindo

Empresasflexibilizamhorário
paraquemtrabalhaeestuda

MONALISA LINS/AE

IBM dá opção de semana de quatro dias; maioria das companhias negocia caso a caso

Programamantém
1,8mil jovensaprendizes

Redesem
expansãotêm
6milvagasem
todoPaís

OPORTUNIDADES

Comaaberturadenovasunida-
des, redes dealimentação, ensi-
no e varejo criam mais de 6 mil
oportunidades de trabalho em
todo o País. São 5 mil vagas pre-
vistas até o final do ano só na
lanchoneteHabib’s–metadede-
las no Estado de São Paulo.

OHabib’soferecedesdepos-
tos para quem tem apenas ensi-
no fundamental (encarregado
de cozinha, garçom, copeiro,
ajudante de cozinha e cozinhei-
ro)atéparapessoascomensino
médio completo (recepcionista
e operador de caixa, supervisor
de salão e gerente de loja). Em
todosos casos, épreciso ter dis-
ponibilidade de horário.

Ainda no ramo de alimenta-
ção, a Pizza Hut tem 150 vagas
na Grande São Paulo para os
cargos de atendente e gerente
de restaurante – parte dos pos-
tos reservadaamenores de ida-
de em início de carreira e a pes-
soas com mais de 60 anos.

Na rede de ensino de infor-
mática e idiomas Data Byte, a

expectativaéabrir30novasuni-
dades ao longo do ano nas re-
giões Centro-Oeste, Nordeste
(Pernambuco, Alagoas e Cea-
rá), Sul (interior do Paraná e
Santa Catarina) e Sudeste (São
Paulo, Rio de Janeiro – capital e
interior–einteriordeMinasGe-
rais). Isso deve gerar 450 vagas
para assistente comercial de
vendas,operadordetelemarke-
ting,coordenadordecursos,su-
pervisordeunidadeeinstrutor.

Já o Carrefour inaugura loja
em Taubaté, no interior de São
Paulo, e em Natal (RN), com a
criação de 294 oportunidades
em cada unidade.

A maioria dos postos é para
recepcionista de caixa, para
pessoas com ensino médio e,
preferencialmente, sem expe-
riência. Para quem tem ensino
fundamental, há vagas para pa-
deiro, confeiteiro, açougueiro e
peixeiro,comdoisanosdeexpe-
riência. As demais vagas exi-
gem ensino médio e, em sua
maioria, dois anos de experiên-
cia. ● M.C.A.

ESTÁGIO

O trabalhador e universitário
Adalberto Palmanhani Jr., de
23anos,dorme5horaspornoi-
te. Ainda no escuro, às 5h50
damanhã,orelógioodesperta
para uma rotina de vaivém
porváriosmunicípios.Elemo-
ra em Carapicuíba, na região
oeste da Grande São Paulo,
trabalha durante o dia no
Itaim Bibi (lá ingressa às 9 da
manhã), na zona sul de São
Paulo, e estuda à noite em
Osasco, outra cidade da re-
gião metropolitana. Só vai pa-
ra cama quando o ponteiro
passou da meia-noite.

“Sãopoucomaisdeduasho-
ras e 30 minutos de transpor-
te?”, pergunta a repórter.
“Mais; quase três horas”, cor-
rige. “Tem de contar o tempo
de espera do trem, a disputa
na fila na porta da faculdade, à
noite, na volta para casa, e a
caminhada de meia hora no
Itaim Bibi, rumo ao trabalho”,
detalha Jr. Engana-se quem
pensa que ele reclama. “An-
dar é bom, exercita os glú-
teos”, brinca.

Ele dá risada e faz piada
com o que parece difícil.Gasta
65% do salário para bancar a
faculdade de publicidade e
propaganda,economizaalmo-

ços e ônibus que poderiam
abreviarrotas,mas sediz bem
resolvido com a escolha.

Após nove meses sem tra-
balho fixo, conquistou o posto
de assistente de conteúdo da
Ei, multinacional especializa-
da na produção de conteúdo
paracelular.“Aquihádoispro-
fissionaisquesabemmuitoso-
brecomunicação edivulgação
de produtos para empresas.”

“Antes, quando outras em-
presas me chamaram para
ser estagiário, percebi que
elas encaram o universitário
como uma mão de obra viável
e de uso fácil, mas colocam o
jovem em qualquer função só
porque sabem que muita gen-
te precisa do dinheiro para
bancar os estudos”, desabafa.
“Agora trabalho numa área li-
gada ao que estudo. Não acho
que ser atendente de telemar-
keting, função para a qual vá-
rias vezes fui chamado, tenha
a ver com publicidade.”

Haja habilidade para admi-
nistrar tempo. “Namorada só
nofimdesemana.E tenhosor-
te: ela vai comigo às aulas de
artes marciais.” Jr. é profes-
sordekungfunofinaldesema-
na e costuma dizer aos alunos:
“Tádifícil? Não desiste”. ● T.A.

Pela primeira vez, o 1º de maio
de Leonardo Bruno dos Santos
Feitosa,de17anos,teveumgos-
tinho especial. Até 10 meses
atrás,quandofoicontratadoco-
mo aprendiz pela indústria far-
macêutica Alcon, ele ainda não
tinha experimentado a sensa-
ção de estar empregado.

“Queria ser inserido no mer-
cado de trabalho para ganhar
visão profissional. Tinha receio
de não saber o que fazer no pró-
ximo ano”, conta o aprendiz,
que cursa o último ano do ensi-
no médio e em 2007 deve pres-
tar vestibular para Engenharia
de Produção ou Administração
deEmpresas–opçõesconfirma-
dasgraçasàexperiênciaquees-
tá ganhando na Alcon.

Com entusiasmo, o estudan-
te descreve suas funções na Al-
con, onde atua nas áreas de se-
gurança e engenharia. “Estou
tendoaoportunidadedeconhe-
cer outros departamentos da

empresa graças à iniciativa do
meu gerente, além de partici-
par de ótimos treinamentos.
Sinto-me realmente um apren-
diz”, conta.

Feitosa foi contratado por
meio do Programa CIEE Ado-
lescente Aprendiz, que atual-
mente mantém cerca de 1,8 mil
jovensem475empresasparcei-
ras em todo o País. O programa
é voltado a jovens de 14 a 24
anos,quepodemestarmatricu-
lados em escolas de ensino fun-
damental e médio.

Destinadoàformaçãoprofis-
sional de adolescentes, o pro-
grama foi criado para auxiliar
nocumprimentodaleiqueobri-
ga a contratação de adolescen-
tes como aprendizes pelas em-
presas (Lei nº 10.097, de
19/12/2000).Acotadecontrata-
çãovaria de 5% a 15% do quadro
efetivo de funcionários, cujas
funções demandem formação
profissional de nível básico.

O CIEE atua como entidade
certificadora, selecionando e
encaminhando os candidatos a
uma vaga e, após a contratação
pelas empresas, oferece curso
de capacitação, especialmente

desenhado para formação des-
sesjovens,tantonaparteprofis-
sional, quanto no desenvolvi-
mento de atitudes adequadas
ao ambiente empresarial e da
cidadania. ●

Há postos para
quem tem ensino
médio ou só o
fundamental
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