
BOLETIM DE ESTÁGIO IFB Nº  29/2014

Vagas de estágios para semana de    01/09/2014   a   05/09/2014        

CIEE

Curso Vagas Código Empresa

Técnico em Informática 1 1228625 Local:  Asa  Sul.  Bolsa:  R$ 500 +  benefícios.
Horário: 13H às 18H.

Técnico em Secretariado 1 1228350 Local:  SIA.  Bolsa:  R$  203,00  +  benefícios.
Horário: 8H às 12H.

Técnico em Secretariado 1 1231314 Local:  SIA.  Bolsa:  R$  203,00  +  benefícios.
Horário: 14H às 18H.

Técnico em Secretariado 1 1231678 Local:  SIA.  Bolsa:  R$  203,00  +  benefícios.
Horário: 8H às 12H.

Técnico em Secretariado 1 1231724 Local:  SIA.  Bolsa:  R$  203,00  +  benefícios.
Horário: 14H 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 Informática 2 MV465552 Local:  Santa  Maria.  Bolsa:  R$  500  +  AT.
Horário: 7H a 12h.

Química 1 LC830 Local:  Núcleo  Bandeirante.  Bolsa:  489,30  +
AT. Horário: 4 horas a combinar. 

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

Química 2 0714.2882 Local: Gama. Bolsa: R$ 724 + AT.  Horário: 8h
às 12h. 

Técnico em Edificações 1 0614.2831 Local:  Taguatinga.  Bolsa:  R$  724  +  AT.
Horário: 12h 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:

O que as empresas esperam do estagiário brasileiro?

Nada de xerox ou cafezinho: em plena temporada de grandes programas de estágio, é bom conhecer as

reais expectativas dos empregadores 

Foi-se o tempo em que o trabalho do estagiário orbitava a máquina de café ou de xerox da
empresa.  "O  estereótipo  do  jovem  com  funções  estritamente  operacionais  está  muito
desatualizado",  diz  Yolanda  Brandão,  coordenadora  de  treinamento  do  Nube  (Núcleo
Brasileiro de Estágios). 
“É claro que ele não vai cuidar das grandes decisões da empresa, mas também não pode ficar
só com atividades muito simples, ou acaba abandonando o empregador”, explica.

Dedicado a tarefas mais complexas do que no passado, o jovem também acaba sendo mais
exigido.  É  o  que  sinaliza  uma  pesquisa do  Nube,  que  analisou  os  pré-requisitos  de  913
oportunidades  de  estágio  cadastradas  na  plataforma  do  núcleo.  De  acordo  com  o
levantamento, domínio do português, postura e comprometimento são esperados por 100% dos
recrutadores.

No  entanto,  as  dificuldades  com  a  língua  nativa  ainda  são  comuns  entre  os  estudantes,
segundo Yolanda. Em outra  pesquisa do Nube, mais de 40% dos candidatos a estágio foram
reprovados  num  ditado  com  30  palavras  do  dia  a  dia,  como  “escassez”,  “artificial”  e
“censura”.

Para Yolanda, é preciso cuidar do português antes de se preocupar com outras línguas. O que
não significa  que  elas  também não sejam importantes: o inglês é  exigido por  57,2% das
empresas, ficando atrás apenas da informática, que chega a 67%.

Já  o  domínio  do  espanhol  é  requisitado  apenas  por  6,7%  dos  empregadores.  “O  inglês
continua  sendo  a  língua  estrangeira  realmente  esperada  de  um  estagiário”,  comenta  a
coordenadora do Nube.

A pesquisa  também  mostrou  que,  além  de  competências  linguísticas,  também  é  preciso
demonstrar capacidade de relacionamento. As competências mais bem avaliadas nesse sentido
são trabalho em equipe (67,9%), iniciativa (63,7%) e comunicação (54,5%).

A seguir, veja a tabela com as 11 principais competências exigidas de estagiários cursando
nível superior ou tecnólogo:

Competência Porcentagem

Trabalho em equipe 67,9% 

Iniciativa 63,7% 

Comunicação 54,5% 

Foco no resultado 37,8% 

Negociação 23,5% 

Flexibilidade  22% 

http://www.exame.com.br/topicos/ingles
http://www.exame.com.br/topicos/dicas-de-portugues


Orientação para análise 15,2% 

Criatividade 5,2% 

Relacionamento interpessoal 5,1% 

Liderança 3,6% 

Foco no cliente 1,5%  

Fonte: http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/o-que-as-empresas-esperam-do-estagiario-brasileiro
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