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Vagas de estágios para semana de    10/ 03 / 2014    a    14 / 03 / 2014        

CIEE

Curso Vagas Código Empresa

Técnico em
Administração

1 1032880 Local:  Asa  Sul.  Bolsa:  R$  203+benefícios.
Horário: 4h variáveis.

Técnico em Informática 1 1049869 Local:  Asa Sul.  Bolsa:  R$ 500 + benefícios.
Horário: 9H – 14H.

Técnico em Secretariado 1 1027093 Local:  SIA.  Bolsa:  R$  203  +  benefícios.
Horário: 8h às 12h.

Técnico em Serviços
Públicos

1 1054152 Local:Asa  Sul.  Bolsa:  R$  203  +  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 Infomática 1 B008 Local:  Asa Norte. Bolsa: R$  650 + AT + AR.
Horário: 9H – 15H.

Técnico em Secretariado 1 B 084 Local:  Asa  Norte.  Bolsa:  R$  700  +  AT.
Horário: 14h às 20h.

Química 1 B 146 Local: Recanto das Emas e Samambaia. Bolsa:
R$ 550 + AT. Horário: a combinar.

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 Administração 1 0114.2512
Local:  Ceilândia.  Bolsa:  R$  R$  400.  +  AT.
Horário: 6H a combinar.

Técnico em Comércio 4 1213.2432 Local:  Riacho  Fundo.  Bolsa:  R$  550  +  AT.
Horário:  12h às 18h.

Técnico em Informática 1 0214.2601 Local:  Sobradinho.  Bolsa:  R$  600  +  AT.
Horário: 8h às 14h.

Técnico em Informática 2 0314.2642 Local: Asa Sul. Bolsa: R$ 450 + AT. Horário: a
combinar.

Gestão de Políticas
Públicas 1 0114.2489

Local:  Esplanada  dos  Ministérios.  Bolsa:  R$
520 + AT de R$ 6 ao dia.  Horário:   6  horas
diárias a combinar.

Os  interessados  devem  realizar  o  cadastro  no  site   www.ieldf.org.br e enviar  email  com currículos  para:

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


curriculos.iel@sistemafibra.org.br e no assunto coloque o código da vaga. Tel. (61)  3327-2120.

INFORMAÇÕES ÚTEIS:

Veja as dez melhores empresas de tecnologia para estagiar

O Glassdoor fez uma lista destacando as melhores empresas de tecnologia para estagiar. Veja as dez melhores
qualificadas:

1º – Facebook

A rede social recebeu uma nota 4,6 de uma escala até 5 da Glassdoor.   É a empresa que oferece as melhores
experiências de estágio entre as companhias de tecnologia.

2º – Google

O site de buscas estava no topo da lista nos anos de 2012 e 2013. “Ter a oportunidade de olhar todas as coisas
incríveis desenvolvidas e fazer parte da criação de novas ferramentas e produtos é uma experiência incrível,
especialmente se você está na faculdade”, disse um estagiário da empresa ao estudo.

3º – Qualcomm

Famosa pela criação e concepção de tecnologia móvel. “Estagiários recebem oportunidades de retorno ou um
emprego integral”, afirmou um estagiário de engenharia da empresa.

4º- Epic Systems

A empresa desenvolve softwares, com especialidade em organização de saúde. “A Epic tem uma grande equipe
de apoio a estagiários, e eles querem ver seus estagiários fazendo um excelente trabalho e aprendendo bastante
durante o período na empresa”, disse um estagiário do desenvolvimento de software.

5º – Intel

A fabricante  de tecnologia  digital  recebeu uma nota 4.4 de  seus  estagiários,  depois  de  anunciar  planos de
demissão de funcionários.

6º- Microsoft

Microsoft apareceu na lista com nota 4.3.

7º Apple

A Apple avançou na lista, já que estava em nono lugar na última classificação. A empresa recebeu nota 4.3.



8º Texas Instrument

A empresa de projeto e TI era a 12ª colocada no ranking geral, mas seus estagiários melhoraram a nota da
empresa de calculadora, dando a ela um 4.2.

9º Yahoo

A empresa também ganhou posições ao receber a nota 4.1 dos estagiários. Um dos funcionários afirmou à
publicação que o que mais chama atenção no momento da entrevista para entrar na empresa é a pergunta “o que
você vai fazer se internet não funciona?”.

10º HP

16ª  colocada  na  lista  dos  top  25  do  mundo,  a  empresa  aumentou  sua  popularidade  entre  os  estagiários,
recebendo nota 4.1.

Fonte: http://tecnologia.terra.com.br/veja-as-dez-melhores-empresas-de-tecnologia-para-
estagiar,4bafbc5ea0544410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
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