
BOLETIM DE ESTÁGIO IFB Nº  21/2013

Vagas de estágios para semana de   11 /11/ 2013   a   14/ 11/ 2013        

CIEE

Curso Vagas Código Empresa

Técnico em
Eletromecânica

1 976955 Local: Asa Norte. Bolsa: R$ 800 + benefícios.
Horário: 7H – 13H.

Química 1 971473 Local: Asa Norte. Bolsa: R$ 364 + benefícios .
Horário: 4 horas variáveis.

Química 1 971502 Local: Asa Norte. Bolsa: R$ 364 + benefícios .
Horário: 8H – 12H.

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.

Química 1 H042 Local: Núcleo Bandeirante. Bolsa: R$ 439,30 +
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

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

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.

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


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:

4 formas de impressionar o seu superior de estágio

Quer que o seu desenvolvimento profissional tenha a chance de garantir um emprego

efetivo? Então confira 4 formas de impressionar o seu superior de estágio

Um bom estágio pode ser a sua porta de entrada para o mercado de trabalho. Afinal, as empresas
esperam ser capazes de acompanhar o seu desenvolvimento profissional desde o início, ou seja,
garantir que as suas habilidades e conhecimento sejam aprimorados durante o tempo do seu
contrato. Deixar esse crescimento claro para o seu supervisor é a sua chance de ficar mais perto
de um emprego efetivo. 

1. Pense além da sua função

Não existe  nada melhor para um supervisor do que ser  surpreendido por seus funcionários.
Como estagiário, você deve mostrar que sabe pensar além da sua função e que está disposto a
sair do seu departamento para aprender coisas novas. Isso vai mostrar que você é pró-ativo. 

2. Valorize a comunicação

É importante saber  se  comunicar dentro de uma empresa. Se você acha que algo não vai dar
certo, não tenha medo de compartilhar sua opinião. A sua voz é tão importante para a empresa
quanto o seu trabalho,  por isso,  é preciso utilizar  a  comunicação para mostrar  que você se
importa com o desenvolvimento da empresa. 

3. Seja independente

Nem sempre o supervisor terá tempo de tirar todas as suas dúvidas. Você deve, portanto, ser
independente e buscar as respostas sem ajuda algumas vezes. Pergunte para os seus colegas de
trabalho ou faça uma pesquisa em algum site de busca. O seu supervisor ficará impressionado
pela sua autonomia e disponibilidade de aprender sozinho. 

4. Esteja preparado

Se você tem dúvidas e pretende tirá-las em uma reunião com o seu supervisor, esteja preparado
e organizado. Isso vai facilitar o processo e garantir que você não gaste tempo desnecessário,
aproveitando a reunião da melhor forma possível. 

Fonte: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/11/06/1061651/4-formas-impressionar-seu-
superior-estagio.html

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/10/01/1053385/3-pessimos-habitos-comunicaco-voce-deve-evitar-estabelecer-melhores-relacionamentos.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/10/01/1053385/3-pessimos-habitos-comunicaco-voce-deve-evitar-estabelecer-melhores-relacionamentos.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/07/04/1034454/4-dicas-decidir-um-estagio-e-um-emprego-efetivo.html
http://www.ieldf.org.br/
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