
BOLETIM DE ESTÁGIO IFB Nº  19 /2013

Vagas de estágios para semana de  28 /10 / 2013   a   01/ 11 / 2013    

CIEE

Curso Vagas Código Empresa

Técnico em
Administração

1 941682 Local:  Asa  Sul.  Bolsa:  R$ 500 +  benefícios.
Horário: 12h  às 17h.

Técnico em Informática 1 910606 Local:  Guará.  Bolsa:  R$  290  +  benefícios.
Horário: 8h às 14h.

Técnico em Informática 1 913847 Local:  Guará.  Bolsa:  R$  290  +  benefícios.
Horário: 8h às 12h.

Técnico em Informática 1 944946 Local: Asa Norte. Bolsa: R$ 290 + benefícios.
Horário: 8h às 12h.

Química 1 935653 Local:  Sudoeste. Bolsa: R$ 520 + benefícios.
Horário: 13h30 às 18h. 

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
Administração

1 3481763
Local: Águas Claras. Bolsa: R$ 450,00 + AT. 
Enviar o currículo para:  
curriculos@institutofecomerciodf.com.br 
assunto: CIGAM / Lívia.

Técnico em Informática 1 9891992 Local: SIA. Bolsa: R$ 700 + AT. Horário: 11h
às 17h.

Técnico em Serviços
Públicos

1
3481763

Local: Águas Claras. Bolsa: R$ 450,00 + AT. 
Enviar o currículo para:  
curriculos@institutofecomerciodf.com.br 
assunto: CIGAM / Lívia.

Gestão Pública 2 9117944 Local: Asa Norte. Bolsa:  R$ 700 + AT + AR
Horário: 9H – 16H.

Química 1 H042 Local: Núcleo Bandeirante. Bolsa: R$ 489,30 +
AT . Horário: a combinar (20h semanais).

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

IEL

Curso Vagas Código Empresa

Técnico em Comércio 2
1013.2235 Local: SIA. Bolsa: R$ 350 + AT + Bonificação.

Horário: 8H – 14H ou 12H – 18H.

Técnico em  Comércio 1
1013.2239 Local:  Taguatinga.  Bolsa:  R$  500,00  +  AT.

Horário: 5 horas por dia.

Técnico em 1 1013.2236 Local:  SIG. Bolsa: R$  718 + AT + Adicional

http://www.ciee.org.br/
http://www.ifestagio.com.br/
mailto:acompanhamento.if@institutofecomerciodf.com.br
mailto:acompanhamento.if@institutofecomerciodf.com.br


Eletromecânica Noturno. Horário:  23h às 5h.

Técnico em Informática 1 001-1710/2013-DF Local:  Asa Sul. Bolsa: R$ 500,00 + AT + VR.
Horário:  9h às 16h com 1 hora de intervalo.

Os  interessados  devem  realizar  o  cadastro  no  site   www.ieldf.org.br e enviar  email  com currículos  para:
curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque o código da vaga. Tel. (61)  3327-2120.

INFORMAÇÕES ÚTEIS:

Estatísticas de Estágio na Educação Profissional

O  Boletim  de  Estágio  nª  19  divulga alguns  dados  relativos  ao  estágio  na  Educação
Profissional  extraídos  de  pesquisas  como  Censo  do  INEP/MEC  de  2011,  da  ABRES
(Associação Brasileira de Estágios) e do Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios). 

O Censo do INEP aponta que, em 2011, 97% dos estudantes da educação profissional não
conseguiam oportunidades de estágio:

De acordo com pesquisa realizada pela Abres, o total de vagas de estágio no Brasil antes da
aprovação da Lei n° 11.788 era de 1,1 milhão. Hoje esse número é 1 milhão, sendo, 740 mil
para  o  ensino  superior  e  260  mil  para  o  ensino  médio  e  técnico.  Esses  números  foram
resultados de um levantamento feito com os agentes de integração e instituições de ensino do
país.
  Infelizmente, a grande maioria não consegue uma oportunidade. Por outro lado, muitas vagas
para diferentes áreas não são preenchidas devido à falta de candidatos.  Segundo pesquisas
realizadas  pelo  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  (Ipea)  em  2013,  a  taxa  de
desemprego entre os jovens de 18 e 24 anos foi de 17,21%.Os motivos são diversos, entre eles
a falta de domínio da língua portuguesa, de ferramentas de informática e postura inadequada.
  O maior número de ofertas são para estudantes de Administração de Empresas, Comunicação
Social e Informática. No entanto, faltam estagiários de Engenharia, Estatística, Matemática,
Biblioteconomia,  Economia,  Secretariado  Executivo  e  Ciências  Contábeis.  Nesse  caso,  as
empresas oferecem bolsa auxílio mais alta. “Nós sempre aconselhamos o jovem a buscar uma
vaga já no primeiro ano de curso, dessa forma, é possível construir uma carreira profissional
de sucesso desde cedo”, afirma o presidente reeleito da Abres, Carlos Henrique Mencaci.

Ensino Médio e Educação Profissional

http://www.ieldf.org.br/


O último Censo Escolar do Inep/MEC 2011 contabilizou aproximadamente 53,780 milhões
de matrículas distribuídas em diferentes etapas e modalidades de ensino da educação básica.
Desses, 8,4 milhões são do ensino médio e podem estagiar a partir dos 16 anos. Estudam no
período noturno 3,4 milhões. A opção por esse horário mostra o interesse em conseguir uma
atividade com renda para complementar os ganhos de suas famílias.

Quando falamos do ensino profissionalizante é possível notar um baixo número de alunos.
Temos pouco mais de 215,7 mil matriculados em todo o país, menor índice se comparado aos
outros  níveis  de  escolaridade.  Esse  total  de matrículas  no  nível  médio  técnico  equivale  a
somente 2,57% do total de estudantes no ensino médio regular.

Juntando os  dois  níveis,  apenas  260 mil  conseguem estágio,  isso representa  3,09% dos
estudantes brasileiros.

Pesquisa revela quanto recebe um estagiário no Brasil

O Nube - Núcleo Brasileiro de Estágios realizou a "Pesquisa Nacional de Bolsa-Auxílio
2012" para determinar qual o curso mais bem-remunerado no mercado. Os números revelam a
média paga aos estagiários por empresas de pequeno, médio e grande porte no país.

O levantamento,  realizado  entre  os  dias  25  de  julho  e  20  de  agosto,  envolveu  23  mil
estagiários de diferentes níveis. Todos os participantes possuem contratos de acordo com as
regras da nova Lei de Estágio, nº 11.788/08. Os resultados revelaram um aumento de 6,5% em
relação a 2011. Atualmente, a média nacional é de R$ 772,82.

Uma diferença entre os sexos foi apontada: os rapazes recebem R$ 823,90, uma melhoria de
6,5%,  comparado  ao  ano  anterior.  Já  para  as  moças  o  valor  subiu  para  R$  733,36,  um
crescimento de 6,3%. Essa variação não é ocasionada por conta de preconceitos do mercado
profissional, mas sim pelo fato de existirem mais homens na área de exatas, uma das mais bem
remuneradas, como engenharia, por exemplo.

Em uma análise individual dos ensinos, os estudantes de nível superior recebem R$ 879,14,
um ganho de 7%. Quem está no nível superior tecnólogo também se beneficiou: ocorreu um
aumento de 5,7% de 2011 para 2012, atingindo os R$ 821,78. O ensino médio técnico passou
para  R$  623,35,  ou  seja,  9,9%  a  mais,  comparado  ao  ano  passado.  Concretizando  esse
aumento geral de remunerações, por fim, temos o ensino médio, agora com R$ 486,94, uma
melhoria de 8%

Acompanhe a lista dos dez cursos mais bem pagos no Brasil, separados por nível:



Áreas com mais vagas de estágio no DF

Por fim, segue a relação das áreas do mercado de trabalho que ofertam mais vagas de estágio
no DF:

Fonte: Adaptado de http://www.abres.org.br/v01/stats/


