
São Paulo, 24 de Janeiro de 2022.

À Confederação Brasileira de Atletismo - CBAT

Apresentamos nosso relatório sobre o processo seletivo inclusivo conduzido pelo
INCLUI CIEE

O CIEE é uma entidade sem fins lucrativos, beneficente de assistência social que
possibilita a adolescentes e jovens o ingresso no mundo do trabalho, através dos
Programas de Aprendizagem e Estágio.

Conta com mais de meio século de atuação, ajudando-os a alcançarem seus
objetivos, transformando suas vidas e construindo sonhos com milhares de
empresas parceiras, que acreditam em nosso legado.

O Inclui CIEE é uma iniciativa do CIEE - um serviço personalizado que busca
contribuir para o aumento da diversidade no ambiente corporativo de nossos
parceiros.

Contar com colaboradores de diferentes pensamentos, culturas, etnias, opiniões e
características permite que a empresa torne seu ambiente mais plural e
democrático.

A CBAT tendo em sua cultura a valorização da diversidade e Inclusão, firmou
parceria conosco no mês de outubro de 2021. Abriu uma vaga administrativa
em 23/11 para pessoas com deficiência.

O processo foi publicado na plataforma através do link em 24/11/2021:
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/vaga-exclusiva-para-pcd-recepcao-braganca
-paulista-v1

Além dos candidatos dessa plataforma, buscamos por candidatos no banco de
dados do CIEE.

No total, 72 pessoas foram convidadas a participarem do processo seletivo para a
vaga:

49 candidatos contactados não tiveram interesse na vaga;

13 candidatos foram entrevistados pelo CIEE;

https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/vaga-exclusiva-para-pcd-recepcao-braganca-paulista-v1
https://ciee-vagas.taqe.com.br/ciee/vaga-exclusiva-para-pcd-recepcao-braganca-paulista-v1


05 candidatos apresentaram laudos que não se enquadram na Lei de Cotas;

04 candidatos não tiveram interesse na vaga pois já se encontram trabalhando;

01 candidata desistiu do processo seletivo;

03 candidatos finalistas foram encaminhados no dia 29/11 para empresa através de
email para o RH para entrevista com o gestor da área.

01 candidato aprovado, sendo informada a aprovação através de e-mail no dia
20/01/2021 pelo RH da empresa através de e-mail.

Todos os candidatos participantes receberam retorno de agradecimento.

Sem mais para o momento,

Inclui CIEE




