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O QUE É O JOVEM TALENTO?

É um programa de estágio diferenciado que, além da prática, o 
estagiário receberá uma qualificação com cursos EAD focados no 
aprimoramento de hard skills (vinculados a área de atuação no 
estágio) + soft skills + life skills.

O Jovem Talento é voltado para estudantes do Ensino Médio e 
Técnico, em suas diferentes modalidades, incluindo o EJA - 
Educação de Jovens e Adultos.



● É um programa de estágio com qualificação para o jovem com 
acompanhamento da sua evolução e ausência do vínculo trabalhista;

● Incentiva a abertura de vagas em empresas localizadas nas regiões onde 
os jovens residem e/ou estudam, como em comércios, mercearias, 
supermercados, consultórios, farmácias, entre outros;

● Considerando a carga horária do jovem, a empresa pode optar pelo 
formato que inclui o sábado;

● Diminui a taxa de desemprego entre os jovens;
● Ajuda a empregar os jovens em vulnerabilidade social;
● Diminui a evasão escolar;
● A empresa se responsabiliza em fornecer os equipamentos necessários 

para a qualificação EAD, podendo ser feita por computador, tablet ou 
celular, e doa 1 hora do dia do jovem para que ele possa se qualificar;

● A qualificação bem aplicada transforma esse jovem em um excelente 
profissional para sua empresa.



Todas as empresas e profissionais liberais podem aderir ao programa e 
contratar um Jovem Talento CIEE.

● Bolsa auxílio
● Auxílio transporte
● Recesso remunerado
● Infraestrutura e tecnologia 

para que o jovem possa 
realizar a capacitação EAD

Após 60 dias de início do 
contrato, o estagiário receberá o 

primeiro formulário onde 
relatará sua experiência a partir 

de uma escala de 0 a 5 para 
cada atributo relacionado com o 
programa. A ação se repetirá por 

igual período durante  a 
vigência do contrato.





Após parceria fechada, o CIEE realiza abertura da vaga e a triagem dos 
candidatos, apresenta à empresa que faz a avaliação dos perfis indicados, e nos 
retorna com o jovem aprovado. Elaboramos o termo de compromisso de 
estágio para assinatura do Jovem/Responsável, Empresa e Escola. 

Ou a empresa pode optar por indicar um jovem direto para contratação.



COMÉRCIO
    24 meses - 23 cursos 

12 meses - 13 cursos 
6 meses -  9 cursos 

TECNOLOGIA
 24 meses - 34 cursos
12 meses - 15 cursos
6 meses - 17 cursos

ADMINISTRATIVO
 24 meses - 36 cursos
12 meses - 26 cursos
6 meses - 9 cursos 

FINANÇAS E CONTÁBEIS
24 meses - 33 cursos 
12 meses - 17 cursos
6 meses - 17 cursos

TRILHAS DE QUALIFICAÇÃO

● Segunda à sexta, total 6h/dia - 5h atividades práticas e 1h capacitação EAD
● Segunda à sábado, total 5h/dia - 4h atividades práticas e 1h capacitação EAD
● Terça à sábado, total 6h/dia - 5h atividades práticas e 1h capacitação EAD
● Segunda à sexta, total 4h/dia - 3h atividades práticas e 1h capacitação EAD
● Segunda à sábado, total 4h/dia - 3h atividades práticas e 1h capacitação EAD

FORMATOS



Direitos e Deveres do Estagiário 
Relacionamento Interpessoal 
Diversidade nas Organizações 
Excelência no Atendimento 
Ergonomia - NR 17 Ergonomia 
Comunicação Virtual 
Matemática e Aprendizagem 
Protagonismo e Carreira 
Organização do Tempo e Engajamento 
Inteligência Emocional 
Microsoft Excel
Microsoft Powerpoint 
Google Planilhas 
Cidadania e meio ambiente 
Apresentações Corporativas 
Accountability
A inclusão por meio da língua de sinais

Soft Skills + Life Skills
(170 horas)

Hard Skills
(340 horas)

Análise de mercado: tendências, comportamentos e movimentos 
Comunicação não violenta 
Comportamento e inteligência: as características do indivíduo 
Como se organizar no ambiente de trabalho 
Direito empresarial 
Atitude empreendedora 
Administração do tempo 
Projeto por onde eu começo 
Resolução de problemas 
Planejamento e gerenciamento de projetos: custo e orçamento
Inteligência de negócios
Criatividade e inovação 
Administração estratégica  
Gestão de controles, convívio e licitações
Gestão por competência
Gestão de pessoas 
Modalidades contratuais 
Macroeconomia e microeconomia 
Conflitos em organizações: o que é e como administrar  
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O estagiário receberá um link via e-mail 
com as informações e orientações de 
boas-vindas, bem como o endereço da 
Plataforma CIEE Jovem Talento, 
juntamente com login e senha para 
acesso.

Será necessário 1 hora de 
dedicação por dia, sempre dentro 

da jornada do estágio. 
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Ao final de cada um dos cursos realizados dentro 
da jornada mensal, o jovem recebe um certificado 
daquele curso informando a carga horária realizada, 
mediante o preenchimento da avaliação do curso e 
de seu desempenho.

O acompanhamento será realizado por meio da 
equipe da tutoria que fará as sinalizações para o 

jovem de sua participação, bem como à empresa 
contratante que receberá e-mail informando do não 
cumprimento da carga horária mensal estipulada. A 

ação se repetirá mensalmente durante  a vigência 
do contrato.



● Tanto o estagiário quanto a empresa podem contatar a “Tutoria Jovem 
Talento” através do e-mail tutoriajovemtalento@ciee.ong.br

● No caso dos estagiários, temos o canal dentro do nosso Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, o AVA, denominado como “caixa de entrada” e o chat 
do curso.

● O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 10h às 16h e 
as respostas são enviadas em até 24 horas.

mailto:tutoriajovemtalento@ciee.ong.br


BENEFÍCIOS DO

 1°O estudante chega sem vícios, o 
que facilita sua preparação de acordo 
com a cultura da empresa e as boas 
práticas do ambiente profissional.

2° O estagiário enriquece o 
ambiente da organização com uma 
nova visão e novos conhecimentos 
teóricos aprendidos em aula.

3° O estágio é um eficiente processo para 
recrutar e identificar jovens com perfil 
alinhado ao plano estratégico da empresa.

4° O estágio ganha importância como meio de 
formação de futuros profissionais, sendo 
regulamentado por legislação federal, que 
concede ao contratante isenção de encargos 
sociais e trabalhistas e, por conseguinte, não 
gera vínculo empregatício.



Salientamos que sua empresa contará com um 
serviço de qualidade, realizado por uma entidade 
que está no mercado há mais de 56 anos e que tem 
expertise em Programas de Estágios e 
Aprendizagem:

R$ 50,00/mês/estagiário



O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE é uma associação civil de direito 
privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de 

assistência social que, por meio de diversos programas, dentre eles o de 
aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma 

formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho.



https://portal.ciee.org.br/empresas/programa-aprendiz-legal/
https://portal.ciee.org.br/
https://portal.ciee.org.br/estudantes/feira-do-estudante-expo-ciee/
https://portal.ciee.org.br/estudantes/empreendedorismo-faap/
https://portal.ciee.org.br/institucional/ciee-em-movimento/
https://portal.ciee.org.br/institucional/inclui-ciee/
https://portal.ciee.org.br/institucional/servicos/acoes-sociais/espaco-de-cidadania/
https://www.google.com/url?q=https://portal.ciee.org.br/estudantes/saber-virtual-pro/&sa=D&source=hangouts&ust=1601725948226000&usg=AFQjCNF5HNcFToiDiqSFn0nXmHJafBrH4A
https://www.youtube.com/oficialciee?sub_confirmation=1
https://portal.ciee.org.br/estudantes/processos-seletivos-especiais/empresas-privadas/
https://www.somosciee.ciee.org.br/
https://portal.ciee.org.br/empresas/conheca-o-jovem-talento-ciee-programa-com-foco-em-estagiarios-do-ensino-medio/
https://portal.ciee.org.br/clubeciee/


OBRIGADO!

Acompanhe o CIEE nas redes sociais:

https://portal.ciee.org.br/

https://www.facebook.com/oficial.ciee?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=RITM0229516-Email-Mkt-do-Podcast-CIEE-Pensando-o-Brasil-22-07-2020
https://www.youtube.com/oficialciee?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=RITM0229516-Email-Mkt-do-Podcast-CIEE-Pensando-o-Brasil-22-07-2020
https://twitter.com/ciee_oficial1?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=RITM0229516-Email-Mkt-do-Podcast-CIEE-Pensando-o-Brasil-22-07-2020
https://www.linkedin.com/company/oficialciee/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=RITM0229516-Email-Mkt-do-Podcast-CIEE-Pensando-o-Brasil-22-07-2020
https://www.tiktok.com/@oficial.ciee?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=RITM0229516-Email-Mkt-do-Podcast-CIEE-Pensando-o-Brasil-22-07-2020
https://portal.ciee.org.br/

