
BOLETIM DE ESTÁGIO IFB Nº  26 /2013

Vagas de estágios para semana de   16 / 12 / 2013    a    20 /  12 / 2013           

CIEE

Curso Vagas Código Empresa

Técnico  em  Segurança do
Trabalho

1 992020 Local:  Asa Sul.  Bolsa:  R$  600 + benefícios.
Horário: 7H às 14H.

Técnico  em  Segurança do
Trabalho

1 1007803 Local:  SIA.  Bolsa:  R$  300  +  benefícios.
Horário: 14H – 18H.

Química 1 1001760 Local: Taguatinga. Bolsa: R$ 600 + 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 LC011 Local:  Asa Sul. Bolsa: R$  400 + AT.  Horário:
8h às 14h ou 12h às 18h.

Química 1 H042 Local: Núcleo Bandeirante. Bolsa: R$ 439,30 +
AT . Horário: a combinar (20h semanais).

Química 1 LL 112 Local: Asa Norte .  Bolsa: R$  10 hora aula +
AT. Horário: 14h às 18h.

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  Informática 1
001-1710/2013-DF Local:  Asa  Sul.  Bolsa:  R$  500  +  AT +  VR.

Horário: 9h às 16h com 1 hora de intervalo 

Química 1 001-2008/2013-DF Local:  Núcleo  Bandeirante.  Bolsa:  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.

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


INFORMAÇÕES ÚTEIS:

Saiba como aproveitar seu estágio de maneira simples

Encontrou um estágio e precisa entender de que maneira pode tirar o melhor proveito desse 
período? Confira algumas dicas simples e saiba como:

Começar um estágio é algo que muitos estudantes procuram para aprender novas habilidades e começarem a
desenvolver  suas  vidas  profissionais.  Se  você  encontrou  uma vaga,  é  essencial  que  você  saiba  algumas
maneiras  de  agir  adequadamente  para  garantir  um bom proveito  desse  período  tão  importante  para  sua
carreira. 

1. Mantenha e mostre interesse

Ter interesse pelas atividades que você precisa realizar é essencial para aproveitar seu estágio. Dessa maneira, 
você garante que estará sempre atento e que aprenderá novas habilidades e, além disso, mostrará aos gestores 
que você se preocupa com seu desempenho e por isso é um bom profissional. 

2. Faça contatos

Não fique isolado durante o tempo em que estiver no estágio. Se você não puder manter conversas durante a
realização de seu trabalho, procure agendar almoços ou encontros após o expediente com seus colegas. Dessa
maneira,  você  faz  novas  amizades  e  também  tem  a  chance  de  ampliar  seu  network  para  seu  futuro
profissional. 

3. Não tenha medo de falhar

Todos cometemos erros e, em um estágio, é comum que você falhe algumas vezes já que está apenas no início
de sua vida profissional e precisa aprender. Por isso, não evite alguma tarefa por medo de errar. Quando tiver
uma dificuldade, comunique seus gestores para que eles possam ajudar da melhor maneira. 

4. Crie impacto

Você está no início de sua vida profissional e por isso é importante que crie impacto para poder desenvolver
sua carreira. Mesmo que seja um passo pequeno, qualquer detalhe que você puder acrescentar que seja útil
para o sucesso do local de seu estágio pode ser a grande diferença para que você seja mais notado. 

Fonte: Universia Brasil 

http://www.universia.com.br/
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/12/31/985928/3-dicas-encontrar-equilibrio-em-sua-vida-profissional.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/07/31/1039601/8-coisas-fazer-depois-conseguir-um-estagio.html
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