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ECONOMIA

Programas de estágio no Rio estão
com mais de 2,1 mil vagas abertas
Para quem quer dar pontapé inicial na carreira profissional, há postos com remuneração de até R$3 mil

O

estágio pode ser uma
grande porta de entrada para o mercado de trabalho e para
adquirir experiência profissional. Então que tal garantir
uma vaga com remuneração
que pode chegar até R$ 3 mil?
Dez empresas estão com mais
de 2,1 mil vagas no Rio. É o
caso do Bradesco, que abriu
inscrições com 240 vagas por
todo o país e no estado. As remunerações variam de R$ 2,4
mil a R$3 mil. As inscrições
vão até o dia 27 deste mês.
O programa do Bradesco
é destinado para todos os estudantes, mas há preferência
para alunos de Administração,
Ciências (Atuariais, Contábeis
ou Econômicas), Comunicação Social, entre outros, além
de precisar estar a partir do 2º
ano ou 3º semestre.
Há também o programa
da Gerdau, com inscrições
abertas até amanhã. São 140
vagas em unidades de nove
estados, incluindo o Rio. Podem se candidatar estudantes
com formação prevista para
dezembro de 2021, em cursos
como Geologia, Sistema de Informação, Ciências Contábeis,
Psicologia, Recursos Humanos, entre outros.
O grupo L’Óreal oferece
oportunidade de estágio internacional na sede da empresa na França. O cadastro
vai até amanhã. O programa é
destinado a estudantes de graduação a partir do 4º período
e dura, no máximo, dois anos.
Para encerrar a semana, a
Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) oferece
380 vagas para o Programa
Geração Futuro, para jovens
entre 14 e 29 anos. As oportunidades são para universitários ou quem está no no ensino
técnico em áreas como Peda-

Divulgação

INSCRIÇÕES
BRADESCO
NNOs interessados devem

se inscrever no site https://
estagiobradesco2020.com.
br/ até o dia 27 deste mês.

GERDAU
NNAs

inscrições são pelo
site https://recrutamento.
ciadeestagios.com.br/gerdau/ e devem ser feitas até
amanhã.

L’ÓREAL
NNOs interessados têm tam-

bém até amanhã para se
candidatarem no site https://careers.loreal.com/
global/pt.

GERAÇÃO FUTURO
NNO interessado deve entrar

Ter bom repouso no dia anterior, conhecer o processo em si e criar familiaridade com a empresa são dicas para quem fará entrevista para estágio

CIEE

1.070
O CIEE Rio oferece 1.070
postos de estágio em todo
o estado. Não há prazo
para interessados fazerem
inscrições.

gogia, Contabilidade, Gestão
Comercial e Designer Gráfico.
O mesmo período de inscrição
vale para a Fundação Mudes,
com 256 vagas.
SEM PRAZO DE INSCRIÇÃO

Outras oportunidades não
têm prazo de encerramento. É o caso do CIEE Rio,
que oferece 1.070 postos de
estágio no estado.Na MRV,
são seis vagas Engenharia Civil, para capital e Duque de

Caxias. A bolsa-auxílio é de
R$ 1,2 mil. Para se inscrever,
basta acessar www.vagas.com
ou www.mrv.com.br.
Também há programa da
Ipiranga, para universitários
com previsão de formatura
entre julho de 2020 e julho de
2021. Para se candidatar, acesse https://portal.ipiranga/
wps/portal/ipiranga/inicio.
Até o dia domingo, a Otis
está com sete vagas de estágio
técnico no Rio e em Niterói.
Inscrição pelo link https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/otis-out19/. O
Grupo Águas do Brasil tem 41
vagas, com remuneração de
R$1.250 até R$ 1.500. A duração é de até dois anos e carga
horária de 6h diárias.
Reportagem da estagiária Larissa
Esposito, sob supervisão de Max Leone.

Dicas para fazer entrevista
Para se dar bem na entrevista, há algumas recomendações, como conhecer o
máximo da organização
que está promovendo o
processo seletivo e, na hora,
ser objetivo. “O candidato
deve procurar refletir e
contar ao entrevistado objetivos, metas e como pode
contribuir na empresa que
pretende estagiar”, aconselha Paulo Sardinha, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH-Brasil).
Mas e quanto ao nervosismo? Sardinha afirma:
“Se o candidato perceber
que o nervosismo está atra-

Mais uma leva do FGTS amanhã
Saque imediato estará liberado para não correntistas da Caixa nascidos em junho e julho
Divulgação
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A partir de amanhã, dois novos grupos de trabalhadores
começarão a receber de contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) os R$ 500 do
saque imediato. A retirada
vale para os não correntistas
da Caixa Econômica Federal
nascidos nos meses de junho
e julho. Esta é a quarta etapa
da liberação do cronograma.
Além desta fase, há, ainda,
mais três de retirada para os
nascidos entre os meses de
agosto e dezembro, que estarão liberadas até o dia 18 de
dezembro deste ano.
Não há limite do número
de contas para a retirada do
saque imediato, porém o trabalhador que tem direito ao
fundo, seja de contas ativa
ou inativa, só conseguirá sacar até R$500 de cada uma.
R$ 500 POR CADA CONTA

No caso de três contas, por
exemplo, o valor máximo é de
R$ 1,5 mil. Quem tiver quatro
contas, sacará R$ 2 mil. De
acordo com dados do Ministério da Economia, cerca de
80% das contas vinculadas do
FGTS têm saldo de até R$ 500.

Casa lotérica
também paga
NNOs saques dos recursos

Data-limite para recebimento é 31 de março do ano que vem

A data-limite para recebimento dos valores é até o
dia 31 de março do ano que
vem. Caso o saque não seja
feito até essa data, o montante retornará para a conta de
FGTS do trabalhador, sem
qualquer ônus.
Quem tiver dúvidas sobre

valores e direito ao saque
pode fazer a consulta pelo
aplicativo FGTS, que está disponível para aparelhos com
sistema operacional iOS e Android, pelo site fgts.caixa.gov.
br e pelo telefone de atendimento exclusivo, disponível
24 horas: 0800 724 2019.

do FGTS de até R$500 estarão disponíveis nas casas
lotéricas e nos terminais
de autoatendimento, para
quem possui senha do cartão cidadão.
Quem tem cartão cidadão e senha pode usar os
correspondentes Caixa Aqui
apresentando documento
de identificação.
J á os s a q u e s d e a té
R$100 poderão ser feitos
em unidades lotéricas, mediante apresentação de documento de identificação
original com foto.
Para agilizar o atendimento, o trabalhador deve
estar com sua Carteira de
Trabalho em mãos no momento do saque.
Nas retiradas feitas na
agência, a Caixa não cobrará tarifa quando o trabalhador optar por transferir
o valor do Saque Imediato para outras instituições
financeiras.

palhando o rendimento,
ele deve pedir uma pausa.
É importante ser aberto na
hora da entrevista, então
basta pedir ao recrutador
um copo de água e explicar
a ansiedade que está sentindo”, aconselha.
Ter um bom repouso
no dia anterior, conhecer
o processo em si e criar familiaridade com a empresa
são igualmente essenciais
para a lista, segundo o presidente da ABRH-Brasil.
“A chave é mostrar o seu
melhor possível para conquistar a oportunidade. No
mais, só desejo boa sorte”,
brinca.

em contato pelo WhatsApp
(21) 98596-8188 para se
candidatar ao programa da
Setrab.

MUDES
NNOs interessados podem

se cadastrar no site: http://
www.mudes.org.br/.

CIEE
NNO quadro de vagas varia

a cada instante, então o
interessado deve manter
contato com o CIEE-RJ na
Rua da Constituição, 67,
pelo telefone 3535-4545
ou site www.ciee.org.br.
Também há recrutamento
para PcDs, sendo necessário
enviar currículo para programapcd@cieerj.org.br.

ÁGUAS DO BRASIL
NNPara

se inscrever nas
oportunidades disponíveis
em cada região, basta acessar o site: www.vagas.com.
br/estagioaguasdobrasil.

Seguro-defeso
também será taxado
Além do seguro-desemprego, benefício
de pescadores terá desconto de 7,5%
Além de taxar o seguro-desemprego, a MP do programa Verde Amarelo também
descontará parcela do benefício pago a pescadores
artesanais no período de
defeso (em que a atividade é
proibida devido à reprodução das espécies). O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno
Bianco Leal, postou vídeo
ontem, com o presidente
do Sindicato Nacional dos
Aposentados, João Inocentini, da Força Sindical, que
manifestou apoio à taxação do seguro-desemprego, dando como exemplo o
seguro-defeso, conforme a
Agência Estadão Conteúdo.
Segundo Inocentini,
desde 2004, o sindicato reivindica que os pescadores
contribuam ao INSS no período em que recebem o benefício. “O pescador nunca
consegue se aposentar por
contribuição já que trabalha por seis meses e recebe
o benefício por outros seis
meses”, afirmou.
Ele estima que, em média, a contribuição no pe-

ríodo defeso vai acrescentar
em torno de quatro anos no
tempo para se aposentar.
O seguro-defeso beneficia
570 mil pescadores no país.
O benefício, de um salário
mínimo (R$ 998) é pago no
período de defeso ao pescador que exerça a atividade
de forma artesanal, individualmente ou em regime de
economia familiar. Com a taxação, o benefício terá 7,5%
descontados, ou R$ 74,85.
EMPRESA TEM MENOS IMPOSTO

O Verde Amarelo foi anunciado pelo governo com o intuito
de estimular a contratação de
jovens de 18 a 29 anos com remuneração de até R$ 1.495 (1,5
salário mínimo). As empresas
que aderirem terão redução
de até 34% em impostos sobre
a folha, desde que ampliem o
número de funcionários.
Hoje, quem recebe o seguro-desemprego não é taxado.
É pago por um período que
varia de três a cinco meses,
de forma alternada ou contínua. A parcela é calculada a
partir de uma média dos últimos três salários recebidos.

