
BOLETIM DE ESTÁGIO IFB Nº   7/2013

Vagas de estágios para semana de    22/ 07 /2013    a     26/ 07 / 2013        

Embrapa Agroenergia

Curso Vagas Empresa

Graduação em Química 1
Bolsa:  R$  360,00  .  Horas:  20  horas  semanais.  Uma  vaga  para
participação  em  projetos  envolvendo  determinação  de  composição
(análises  físico-químicas)  de  matérias-primas  oleaginosas  com
potencial de uso na produção de biodiesel e de seus coprodutos.

Interessados devem enviar currículo para simone.mendonca@embrapa.br até 25/07/2013. 

CIEE

Curso Vagas Código Empresa

Técnico em Eletrônica 1 865971 Local:  Sobradinho.  Bolsa:  R$  700,00  +
benefícios. Horário: 6h variáveis.

Os interessados deverão  realizar o cadastro no site  www.ciee.org.br e ligar no telefone: (61) 3701-4800 informando o
código da vaga.

FECOMÉRCIO / IFESTÁGIO

Curso Vagas Código Empresa

Técnico em Informática 1 4111302 
Local:  SIA. Bolsa: R$ 700 + AT. Horário: 11h
às  17h.  Processo  seletivo  quarta-feira,  dia
24/07 às  15h.  Obrigatória  apresentação  de
currículo e caneta.

Técnico em Secretariado 2 3021054
Local:  Taguatinga  Sul.  Bolsa:  R$  500  +  AT.
Horário:  13H  às  19H.  Processo  seletivo
segunda feira,  dia  22/07 às  14H.  Obrigatório
apresentação de currículo e caneta.

Técnico em Informática 2 3431002
Local: Asa Sul . Bolsa: R$ 700 + AT. Horário:
11h às 17h.  Processo seletivo quarta-feira, dia
24/07 às  15h.  Obrigatória  apresentação  de
currículo e caneta.

Os interessados devem realizar o cadastro no site: www.ifestagio.com.br e ligar nos tels. (61) 3962-2008 / 3962-2022 /
3962-2013.

INFORMAÇÕES ÚTEIS:

CAS debate pagamento de bolsa e auxílio transporte para estágio obrigatório

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) vai realizar audiência pública para discutir a obrigatoriedade de
concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação para estagiários, assim como de auxilio transporte.
Esses  benefícios estão previstos no projeto de lei  do Senado (PLS 424/2012),  que constava da pauta da
comissão desta quarta-feira (17). A votação do texto foi sobrestada até a realização da audiência para instruir a

http://www.ciee.org.br/
http://www.ifestagio.com.br/


deliberação, conforme requerimento da senadora Ana Amélia (PP-RS) relatora da matéria.

A audiência  foi  proposta  por  Ana  Amélia  uma  vez  que  os  senadores  da  CAS manifestaram posições
diferentes  quanto  à  proposta.  Para  o  autor  do  projeto,  senador  Paulo  Paim (PT-RS),  os  estudantes  que
cumprem estágio  obrigatório  merecem os  mesmos  benefícios  dos  demais  estagiários,  bem como o  vale-
transporte, já garantido aos trabalhadores. Para o senador, “rejeitar o projeto é ir contra o que pedem as ruas”.

Contrário à proposta da forma como tramita, o senador Humberto Costa (PT-PE) argumentou que o estágio
obrigatório  faz  parte  do  currículo  de  instituições  de  ensino  e,  portanto,  não  pode ser  considerado como
exploração do estudante. Em sua avaliação, a obrigatoriedade de bolsa e de vale-transporte pode desestimular
as empresas a aceitarem estagiários:"- É obvio que se nós não centrarmos no que é essencial, vamos estar o
tempo inteiro onerando quem produz, que, no final das contas, se volta contra o emprego" disse Humberto
Costa. O senador ainda ressaltou que a lei que regulamenta os estágios já define o horário de trabalho e o valor
da  bolsa  e  não  proíbe  que  o  empresário  conceda  vale  transporte  ao  estagiário.

A senadora Ana Rita (PT-ES) ponderou que os estudantes gostam de fazer estágio em programas sociais, o
que  beneficia  a  sociedade.  Com  a  imposição  de  pagamento  de  bolsa  e  auxilio  transporte,  avaliou,  as
instituições educacionais e os empresários podem não ter condições de arcar com o custo. "- Esse trabalho
poderá deixar de acontecer, o estudante poderá deixar de fazer o que gosta, e o público ficará sem o serviço" –
disse a senadora.

Também declarando seu voto pela rejeição da proposta o senador Cyro Miranda (PSDB-GO) disse que os
estudantes  querem ter  contato  com a  experiência,  o  que  será  dificultado com a  medida  proposta.  "-  No
passado, fizeram tanta lei de proteção ao menor, mas tanta lei, que hoje o menor não tem espaço para mais
nada" – observou Cyro Miranda.

A matéria voltará à pauta da CAS após a audiência pública. Depois de votada, a proposta segue para a
Comissão  de  Educação,  Cultura  e  Esporte  (CE),  na  qual  receberá  decisão  terminativa.

Fonte:
Em 17/07/2013 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/euestudante/tf_estagio/2013/07/17/tf_estagio_interna,
377515/cas-debate-pagamento-obrigatorio-de-bolsa-e-auxiliotransporte-em-estagio.shtml 
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