
SUA EMPRESA 

NUM NOVO ESTÁGIO !



O projeto PREPARAR e ENCAMINHAR “Preparando o jovem para o
primeiro emprego” tem o objetivo de promover oportunidades para os
adolescentes e jovens de baixa renda ou em situação de
vulnerabilidade social entre 14 à 23 anos que estejam em busca do
primeiro emprego.

Nesse projeto os jovens inscritos receberam uma preparação para
iniciar suas atividades profissionais além da orientação para obterem o
discernimento para lidar com diferentes situações do mercado de
trabalho.

Na preparação inicial, receberam aulas personalizadas de reforço
escolar; orientação profissional e comportamental; capacitação
profissional através de cursos de informática, administração, financeiro,
comercial, marketing, entre outros).

Além da capacitação profissional, este projeto tem a finalidade de
oferecer aos adolescentes e jovens, uma preparação que possibilitam a
sua formação integral e a construção da cidadania, além de
autoconhecimento para identificar suas aptidões pessoais e
profissionais através do Estagio Profissionalizante nas Empresas
Parceiras.

Contribuindo assim para a diminuição da exposição a situações de
riscos sociais, tendo sempre como objetivo maior, a consolidação de
uma sociedade justa e igualitária, capaz de compreender e respeitar a
pluralidade e as diferenças.

SEJA NOSSO PARCEIRO SOCIAL !!!

AFIC 
(Associação Familiar de Integração e Cidadania) 
tem um projeto social especial para apresentar 

a sua empresa: 



O ESTAGIÁRIO APRENDIZ

faz mais pela sua 

empresa e custa menos 

do que você imagina

Apoio:

(11) 2669-0060   
(11) 98488-6525

contato@portalafic.com.br



Há um estagiário  cheio de entusiasmo, 
querendo crescer com a sua empresa

A contratação de estagiários é uma ótima solução para qualificar
as empresas, pois o espírito de renovação e oxigenação são
vitais para qualquer instituição.

Convidamos a sua empresa a participar desse projeto social,
cadastre-se junto ao Portal AFIC.

VANTAGENS DE CONTRATRAR UM 
ESTAGIÁRIO APRENDIZ:

 Isenção total de custos trabalhistas e previdenciários;
 A AFIC providencia toda documentação legal;
 Facilidade na prospecção e seleção de candidato;
 Todos os ESTAGIÁRIOS APRENDIZ no seu período de atuação 

junto a empresa estará matriculado em um curso 
profissionalizante voltado para a área que estiver 
trabalhando. (em anexo consta a lista dos cursos disponíveis)

EXEMPLO DE CONTRATAÇÃO:
01 Estagiário Aprendiz trabalhando 30 horas semanais:
 Valor mensal: R$ 645,45 (pago ao estagiário) + Vale Transporte
 Taxa Administrativa e de Curso profissionalizante: R$ 89,00 por

mês + Seguro de Vida: R$ 29,00 (pago para a AFIC)

Custo estimado mensal de cada Estagiário Aprendiz:
apenas R$ 709,45* (não contabilizado: vale transporte e custo
referente a férias) *valor estimado

Contrate também conosco estagiário (técnico e 
superior) e/ou outras vagas de emprego 



LISTA DE CURSO PARA
ESTAGIÁRIO APRENDIZ

 ÁREA ADMINISTRATIVA (Duração 24 meses) - Tendo como objetivo capacitar
profissionais para exercer com a competência a função de administrativa,
estruturando e impulsionando o funcionamento em diversos setores das
organizações. O conteúdo oferece conceitos básicos de administração, além de
abranger com detalhes as áreas especificas: empreendedorismo, planejamento
estratégico e financeiro, controle de produção, RH, marketing, entre outros.

 ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA (Duração 24 meses) - O curso de Contabilidade
apresenta conceitos práticos da contabilidade e informática, o que
proporcionará uma rápida adaptação ao mercado de trabalho. O conteúdo
aborda, entre outros conteúdos, o uso e registro de patrimônio empresarial,
método de Partidas Dobradas, Livro Razão, uso do Excel em Contabilidade, uso
do contrato social, notas fiscais, impostos, pessoa física e pessoa jurídica. Além
de ser oferecido conceitos básicos de administração e entre outros.

 ÁREA COMERCIAL (Duração 24 meses) - O objetivo do curso é fornecer a
formação e o desenvolvimento de um perfil profissional de vendas. Seu
conteúdo abrange marketing, técnicas de vendas, comunicações, relações
humanas, os segredos da venda, operação de caixa e entre outros. O estagiário
será preparado para atuar com dinamismo, criatividade e motivação,
garantindo o seu sucesso profissional e elevando os resultados da empresa.

 ÁREA DE MARKETING (Duração 24 meses) - O objetivo do curso é capacitar o
aluno para atuar na área de marketing, fornecendo-lhe estratégias que
conduzam a resultados mais produtivos. O curso inclui os conceitos de
publicidade e propaganda, como tirar proveito da criatividade, estratégias
alternativas, estratégias de mídia, seleção do público alvo, o papel das emoções
na propaganda e muito mais.

 ÁREA ALIMENTÍCIA (Duração 24 meses) – O curso apresentará conceitos de
preparo de alimentos e produções culinárias colaborando na organização do
ambiente de trabalho; realizando higienização; cortes; porcionamento;
congelamento; armazenamento e conservação de alimentos; conforme as boas
práticas de manipulação. Além do conceito básico administração do negócio;
operação de caixa; organização; higienização da cozinha; equipamentos e
utensílios de acordo com as condições de segurança no local de trabalho.



LISTA DE CURSO PARA
ESTAGIÁRIOS APRENDIZ

 ÁREA DE INFORMÁTICA (Duração 24 meses) - O objetivo do curso é fornecer
informações do bom uso do microcomputador e promover a familiarização com
equipamentos, programas e termos. Através de um conteúdo abrangente e
detalhado, serão ensinados os componentes do computador, tanto de sua parte
física (hardware), como também do sistema operacional (software). Como
também a Montagem e Manutenção, aprofundando sobre todos os
componentes do computador, estudando cada uma de suas funções. O curso
ensina ainda a montar, configurar, formatar, os princípios da rede, cabeamento,
protocolos de rede entre outros.

 ÁREA VETERINÁRIA E DE PET SHOP (Duração 24 meses) - capacitará os
estagiários para que possa auxiliar o Médico Veterinário na execução das
principais funções relacionadas ao trabalho em clínicas especializadas em Cães
e Gatos. Para isso, o conteúdo apresentado visa fornecer conhecimentos para
que saiba lidar com situações emergenciais dentro e fora do ambiente
profissional. Além de aprendizado nas atividades de PET SHOP com
aprendizagem nas funções relacionadas ao trabalho de tosa, higiene e cuidados
de cães e gatos. Abrangendo as técnicas e os equipamentos empregados, as
orientações para todas as etapas do processo, além de destacar dicas especiais
para cada tipo de pelagem de acordo com o perfil da raça do cão. Como
também conteúdo de administração de negócio, operação de caixa entre
outros.

 ÁREA ONDOTOLÓGICA (Duração 24 meses) - tem o objetivo qualificar o
profissional para auxiliar nas intervenções clínicas odontológicas, na
organização e manutenção do consultório e nas ações de educação em saúde
bucal, sob a supervisão do cirurgião-dentista e do técnico em saúde bucal.
Como também conteúdo de administração de negócio, operação de caixa,
entre outros.

 ÁREA FARMACÊUTICA (Duração 24 meses) - O curso de Atendente de Farmácia
tem o objetivo de capacitar profissionais para atuarem na prestação de
assistência ao farmacêutico. O curso irá abranger conceitos fundamentais sobre
atendimento, medicamentos, procedimentos e serviços farmacêuticos, entre
outros.



LISTA DE CURSO PARA
ESTAGIÁRIOS APRENDIZ

 ÁREA DE CUIDADO AO IDOSO (Duração 24 meses) - possui o objetivo de
capacitar os estagiários quanto aos principais conceitos atuais relacionados a esse
trabalho. Para isso, abrangerá temas como: Alterações Físicas, Psicológicas e
Sociais causadas pelo Envelhecimento, Qualidade de Vida, Cuidados e Nutrição do
Idoso, Funções do Cuidador, além de oferecer uma visão geral do Estatuto do
Idoso.

 ÁREA LOGÍSTICA (Duração 24 meses) – Com objetivo de capacitar os estagiários
quanto aos principais conceitos atuais relacionados aos serviços logísticos na área
de Produção, abrange temas como Planejamento e Sistemas de Produção,
Desenvolvimento de Produtos, Custos e Processos Logísticos. Como também
os principais conceitos atuais relacionados aos serviços logísticos na área de
Transporte, abrange temas como modais de transporte e sua classificação, tipos
de carga, embalagens e suas características, formas de atuação do operador de
serviços logísticos, centros de distribuição, entre outros.

 ÁREA DE ESTÉTICA (Duração 24 meses) – O curso tem o objetivo de Nesse
curso interativo capacitar os estagiários com técnicas de maquiagem, manicure,
pedicure e design de sobrancelhas. Como também conteúdo de administração de
negócio, operação de caixa entre outros.

Além do conteúdo profissional os estagiários, participaram de 
palestras, dinâmicas e terão orientação profissional para o 

aprimoramento do seu desenvolvimento profissional e social.

Segue anexado:
 Ficha de Abertura de Vagas (CLIQUE AQUI)
 Termo de convênio para análise (CLIQUE AQUI)

MAIS INFORMAÇÕES:

www.portalafic.com.br
(11) 2669-0060   (11) 98488-6525

contato@portalafic.com.br

https://www.portalafic.com.br/cadastro-empresa
https://www.portalafic.com.br/termo-de-convenio

