
  

 

 

 

INFORMATIVO SOBRE O  
DEPARTAMENTO DE ESTÁGIOS 

 

 

O Departamento de Estágio da FIEB - Fundação Instituto de Educação de Barueri têm 

como missão orientar e encaminhar alunos ao mercado de trabalho, promovendo-lhes 

a aproximação com o meio empresarial, permitindo-lhes o desenvolvimento de 

atividades específicas em sua área de atuação e o aprimoramento de sua formação 

educacional, tendo também preocupação com a orientação e a integração entre aluno, 

escola e empresa, visando o futuro profissional do discente no mercado de trabalho. 

Dentre os serviços prestados pelo departamento, citamos os seguintes:  

 Divulgar vagas e oportunidades via: e-mail, mural, WhatsApp, em salas de aula; 

 Orientar alunos quanto as oportunidades de estágio e elaboração de curriculum 

vitae; 

 Manter contato com empresas a fim de viabilizar oportunidades aos alunos; 

 Atender e orientar alunos do curso superior que pretendem realizar estágio 

obrigatório nas unidades; 

Para melhor atender aos nossos alunos, o departamento passará a atender através de 

centrais, visando uma melhor interação entre as unidades e uma aproximação do corpo 

discente. 

Em sua primeira ação de 2018, o departamento de estágios em parceria com a SADM, 

realizou a 2ª edição do processo seletivo de estágios da PMB, no qual os alunos 

regularmente matriculados no 2º ou 3º ano/mód e com idade igual ou superior a 16 anos 

foram ranqueados de acordo com a média global do ano anterior. 

Ainda sobre o processo seletivo da prefeitura, pedimos aos alunos classificados que 

fiquem atentos às publicações do JOB toda quarta e sábado para ver se os nomes deles 

aparecem como convocados para contratação.  Além da convocação via JOB os alunos 

também receberão um telegrama no endereço residencial com orientação e 

documentos necessários. 

Para mais esclarecimentos e informações, pedimos aos alunos que procurem a central 

de estágio responsável pela sua unidade. 

 



  

 

 

CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO  
DEPARTAMENTO DE ESTÁGIOS 

 

ITB Brasílio Flores de Azevedo  

Responsável: Cassia  

Horário de funcionamento: 

Segunda e Quarta: 13h as 22h - Terça, Quinta e Sexta 8h as 17h  

E-mail: estagio.itbbfa@fieb.edu.br 

Tel.: 4199-4220  

ITB Professor Munir José  

Responsável: Greison Eduardo 

Unidades submetidas: 

Antônio Arantes, Hércules, Moacyr e Munir. 

Horário de funcionamento: 

Segunda, Terça, Quarta e Sexta: 8h as 17h – Quinta: 11h as 20h  

E-mail: estagio.mj@fieb.edu.br 

Tel.: 4162-6250 

ITB Professor Maria Sylvia Chaluppe Mello  

Responsável: Caroline  

Horário de funcionamento:                            

Segunda, Terça, Quarta e Sexta: 7h as 16h – Quinta: 13h as 22h  

E-mail: estagio.itbmsc@fieb.edu.br  

Tel.: 4161-8230  

FIEB Maria Theodora Pedreira de Freitas  

Responsável: Natanael 

Unidades submetidas: 

Dagmar, FMB e Maria Theodora  

Horário de funcionamento:                                    

Seg. 12:30h as 21:30h – Terça a Sexta: 8h as 17h  

E-mail: estagio@fieb.edu.br 

Tel.: 2078-7810 Ramal 7912 
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