
BOLETIM DE ESTÁGIO IFB Nº  20 /2013

Vagas de estágios para semana de  04 / 11 / 2013    a    08 / 11 / 2013        

CIEE

Curso Vagas Código Empresa

Técnico em Secretariado 1 970462 Local: Asa Sul. Bolsa: R$ 450+benefícios.
 Horário: 14h ás 18h.

Técnico em Informática 1 879725 Local:  Asa Sul.  Bolsa:  R$  500+benefícios.
Horário: 13H às 18H.

Técnico em Informática 1 955037 Local:  Asa Sul.  Bolsa:  R$  500+benefícios.
Horário: 13H 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

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

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.

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

Técnico em
Administração

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

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

Gestão Pública 2 1013.2276 Local: Asa Sul. Bolsa: R$  600 + AT. Horária:
14h às 18h.

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
Eletromecânica

1 1013.2236 Local:  SIG. Bolsa: R$  718 + AT + Adicional
Noturno. Horário:  23h às 5h.

Técnico em Informática 1 001-3110/2013-DF Local:  SIG.  Bolsa:  R$   550  +  AT  +  VR.
Horário:  11h30 às 17h30

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


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.

Química 2 001-2008/2013-DF Local: Núcleo Bandeirante. Bolsa: R$  450 +
AT. Horário:  14h às 18h.

Química 1 1013.2208 Local: Núcleo Bandeirante. Bolsa: R$  450 +
AT. Horário:  14h às 18h.

Química 1 1013.2266 Local:  Sobradinho. Bolsa: R$ R$  450 + AT.
Horário: 14h às 18h.

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:

Comissão discute Dia Nacional do Estagiário e parlamentar

quer reavaliar processo de estágio no Brasil

A Comissão  de  Trabalho,  de  Administração e  Serviço  Público  da  Câmara  dos  Deputados
debateu  em audiência  pública,  nesta  quarta-feira  (30),  a  instituição  do  Dia  Nacional  do
Estagiário, a ser comemorado, anualmente, em 18 de agosto.

O deputado Jorge Corte Real (PTB-PE), autor do requerimento de audiência, afirma que é
necessário reavaliar o processo de concessão de estágio e repensar ações que visem melhorar a
formação profissional dos jovens no Brasil.

"Juntando a teoria que eles aprendem nas universidades e escolas e a prática que eles podem
aprender  nas  empresas,  eles  sairão  como  profissionais  mais  completos  e  com  melhores
condições de obterem lugares no mercado de trabalho".

Para  a  criação  de  um dia  comemorativo,  a  Lei  12.345/10 exige  a  aprovação  de  projeto
específico e antes disso, audiências com organizações e associações legalmente reconhecidas
vinculadas ao setor interessado.

Segundo Oto Morato Alvares, gerente-executivo do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), instituição
que seleciona e recruta estagiários na  país, quando uma empresa contrata um estudante do
ensino médio ou do ensino superior, ela absorve o conhecimento técnico, cultural e social de
uma  nova  geração.  "Para  a  empresa,  o  estágio  é  fundamental,  principalmente  pelo  novo
contexto que essas empresas vivem. Um contexto de muito mais tecnologia, interatividade
com os seus clientes, com muito mais exposição da sua marca na sociedade e responsabilidade
em termos de fazer tudo da melhor forma, com a melhor qualidade e tudo que a legislação
prevê”.

Lodi  acrescentou  que  o  estágio  tem  um  papel  fundamental  porque  ele  dá  à  empresa  a
oportunidade de ter acesso a uma população que já veio pronta para esse novo mundo. “Uma
geração que já teve acesso aos computadores, aos principais softwares e aplicativos, ela já está
com o smartphone, enfim isso é interessante porque a empresa só tem a ganhar".

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2010/lei-12345-9-dezembro-2010-609638-norma-pl.html
http://www.ieldf.org.br/


Sobrecarga de trabalho 

O diretor de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes (UNE), Patrique Lima,
afirma  que  é  necessário  criar  mecanismos  para  acompanhar  universidades  e  empresas  no
processo do estágio, a fim de prevenir que ocorra sobrecarga de trabalho.

"Nós temos denúncia de que o estágio acaba virando um subemprego. A baixa remuneração,
contratação de profissionais, a mão de obra mais barata, acaba fazendo com que o estagiário
cumpra diversas funções para além daquilo que deveria ser para o estágio. O estágio tem a
função de ser um complemento na formação profissional. E muitas vezes isso é desvirtuado.”

Para o dirigente estudantil, é necessária uma política de fiscalização do estado brasileiro para
acompanhar e coibir essas ações que prejudiquem o cumprimento do objetivo do estágio.

Segundo Patrique Lima, 1 milhão de estudantes do ensino básico e superior são estagiários.

Fonte: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/455986-PARLAMENTAR-
QUER-REAVALIAR-PROCESSO-DE-ESTAGIO-NO-BRASIL.html
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