O Programa Primeira chance, pioneiro na Serra da Ibiapaba, tem como sua principal
motivação promover estágios, de qualidade, dentro dos órgãos públicos.
Sabendo da enorme quantidade de universitários em nosso Município, e sabendo da
obrigatoriedade das disciplinas de estágios em todos os cursos, vimos uma oportunidade
de contemplar os estudantes com uma oportunidade que pudesse, ao mesmo tempo, ser
aproveitada no currículo acadêmico; Onde o município ganhasse, inserindo pessoas
competentes e compromissadas nos serviços, aprendendo e colaborando; E onde, além
de tudo isso, os estudantes pudessem receber uma bolsa simbólica, mas que pudesse
contribuir, inclusive com o próprio estudo destes.
Visto que, como um projeto de Estágio e não de emprego, a Bolsa é um benefício, justo
e de direito, mas não é o foco do projeto, que visa promover uma experiência ímpar, e
colaborar com as horas complementares, exigidas pelas faculdades, e que serão
extremamente importantes para a vida acadêmica de cada estagiário.
Remunerando assim, estágios que de qualquer forma, as instituições exigiriam dos
alunos, por serem obrigatórios na grade curricular.

Aprovada em Lei 1191/2017, e tendo passado por todas as etapas legais e burocráticas,
nosso Programa existe, é totalmente oficial, e vem acontecendo de maneira
significamente positiva. São 147 universitários ubajarenses, dos mais variados cursos,
divididos em todas as nossas 07 (sete) secretarias e no Fórum Dr. Moacir Gomes
Sobreira.
Com ficha de avaliação mensal, orientação e acompanhamento pessoal e em grupo, os
estagiários são avaliados quanto a sua frequência, desempenho e aptidões, ao final
recebem uma remuneração que varia de R$250,00 para os cursos técnicos e R$350,00
para os cursos de ensino superior.
Iniciado no dia 10 de julho para às demais secretarias e dia 10 de agosto para a
Secretaria de Educação (por conta do período de férias) já realizamos o pagamento dos
períodos: de 10.07 a 10.08; de 10.08 a 10.09 e o pagamento referente a 10.09 a 10.10,
até o final do dia, estará sendo efetuado ao CIEE - Centro de Integração EmpresaEscola, nosso principal parceiro.
Infelizmente, algumas pessoas obtiveram dificuldades no recebimento da primeira
bolsa, e outras na confecção do contrato, visto que precisa existir um convênio entre
cada instituição de ensino, o CIEE e o estagiário.
Problemas como faculdades não reconhecidas, cursos não cadastrados, problemas de
matrícula, alunos em semestres iniciais e ausência de contas correntes ativas (Banco do
Brasil e/ou Bradesco) foram algumas das causas detectadas para esse atraso que atingiu
alguns dos estagiários.
Entretanto, cada pendência está sendo resolvida, a grande maioria já encontra-se sanada.
Todos os estagiários que permanecem no Programa podem ter a inquestionável certeza
da lisura do nosso projeto e da preocupação em resolver todas as pendências no menor
tempo possível. No mais, o projeto vem se mostrando um sucesso, e a ideia é que ele
fique maior a cada ano.

Convidamos a todos para visitarem qualquer uma de nossas secretarias que quiserem
ver de perto o funcionamento desse Programa que para nós é da maior importância. É
possível também encontrar toda a parte documental do projeto, inclusive com ficha de
avaliação de cada estagiário, frequência e folhas de pagamento.
No mais, todos os estagiários já tiveram acesso a todas essas informações, bem como
tem contato direto com a Coordenação local do Projeto e podem acessar o site do CIEE
https://portal.ciee.org.br/ onde poderão ter acesso a declaração estágio.
Lívia Almeida Brito

