
BOLETIM DE ESTÁGIO IFB Nº  28/2014

Vagas de estágios para semana de   25/ 08 /2014    a    29/ 08/2014        

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  +  benefícios .
Horário: 8h às 12h.

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

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

Técnico em Secretariado 1 1231724 Local:  SIA.  Bolsa:  R$  203  +  benefícios .
Horário: 14h às 18h. 

Química 1 1237819 Local:  Asa  Sul.  Bolsa:  R$  364 + 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: 7:00h às 12:30h ou 13:30h às 18:00h 

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 0514.2770 Local:  Águas  Claras.  Bolsa:  R$  550  +  AT.
Horário: 6h a combinar. 

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

Horário: 12 h às 18 h.

Química 2 0714.2882 Local:  Gama. Bolsa: R$ 724  +  AT . Horário:
8h ás 14h. 

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:

Talento industrial 

As profissões técnicas para ingressar no ramo fabril vão além do trabalho pesado

Quem pensa na indústria logo se lembra de atividades ligadas a máquinas pesadas. No entanto,
o cardápio de profissões técnicas para trabalhar no ramo é extenso e tem crescido com a
demanda  por  profissionais  especializados  em  novas  áreas.  As  profissões  contemplam  os
setores de tecnologias de manufatura e engenharias,  construção e edificações,  transporte e
logística,  moda  e  criatividade,  tecnologias  da  informação  e  comunicação  e  serviços.  As
vantagens do ensino técnico são o ingresso rápido no mercado e a oferta salarial. “O aluno sai
do curso com uma profissão. Na indústria, a média salarial é de R$ 2 mil em início de carreira
e de R$ 6 mil com 10 anos de atuação.”

Vinicius Rodrigues, 20 anos, é aluno do curso técnico de jardinagem e paisagismo e optou por
esse  tipo  de  formação  para  adquirir  conhecimentos  em  construção  civil  antes  de  fazer
faculdade na área. “O curso aborda hidráulica, alvenaria,  elétrica,  pavimentação e engloba
todas  as  experiências  que  eu  procurava”,  conta.  Ele  teve  oportunidade  de  fazer  trabalhos
particulares  com  paisagismo,  mas  percebeu  que  grandes  construtoras  estão  à  procura  de
profissionais. “Uma vez, fui atrás de uma empresa da área apenas para conhecer, e reclamaram
da falta de mão de obra e até me ofereceram um emprego.” 

O rápido ingresso do profissional técnico no mercado de trabalho se deve à estrutura do curso,
que tem por objetivo qualificar o aluno para exercer uma profissão.  Apesar de a contratação
não  ser  problema,  é  ressaltada  a importância  da  especialização  para  melhor  inserção
profissional.  “O  curso  técnico  é  generalista.  É  importante  que  o  aluno  busque
aperfeiçoamento”, recomenda.

 
A técnica em vestuário pelo Instituto Federal de Brasília Samanta de Lourdes Farias, 20 anos,
foi aprovada em duas universidades federais nas áreas de arte e moda, mas optou por seguir na
área técnica.  “As aulas  do curso  técnico  passam uma visão  de  chão de  fábrica.  Não sou
responsável  apenas  pela  criação,  mas  por  todas  as  etapas  até  o  acabamento  da  peça.  A
graduação é voltada para o design, enquanto o curso técnico é voltado para a indústria.” 

Fonte:http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaoprofissional/2014/08/24/ensino_
educacaoprofissional_interna,443736/talento-industrial.shtml

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/ensino_educacaoprofissional/2014/08/24/ensino

