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Para acesso à Plataforma CIEE Saber Virtual, utilize o seguinte endereço:
https://sabervirtual.ciee.org.br/

Para acessar o CIEE Saber Virtual, você poderá utilizar seu CPF (sem pontos ou traços)
ou código do CIEE (utilize as letras maiúsculas caso possua) e a senha de 5 dígitos. O
acesso é o mesmo que você utiliza para navegar no Portal do CIEE e verificar
oportunidades de estágio e aprendizagem no Portal do CIEE.

Caso necessite recuperar os dados de acesso, você precisará de seu e-mail (deve ser o
mesmo cadastrado em seu perfil do CIEE), código do CIEE (utilize as letras maiúsculas
caso seu código possua) ou CPF (sem pontos ou traços) clique em Esqueci minha
senha.

Mas caso não se lembre do e-mail que está cadastrado em seu perfil, será necessária
uma atualização cadastral. Podemos ajudá-lo, de segunda a sexta-feira, pelo canal
"Fale com o CIEE" pelo link: https://portal.ciee.org.br/atendimento/fale-com-o-ciee/

Você encontrará as trilhas de conhecimento do CIEE Saber Virtual se for estudante
cadastrado no CIEE, basta clicar e escolher o curso!

https://sabervirtual.ciee.org.br/
https://web.ciee.org.br/recuperar-senha/estudante
https://web.ciee.org.br/recuperar-senha/estudante
https://portal.ciee.org.br/atendimento/fale-com-o-ciee/


Caso seja estagiário e/ou aprendiz, terá acesso exclusivo a outras mais trilhas de
conhecimento do CIEE Saber Virtual PRO para auxiliar na manutenção e aumento de
sua trabalhabilidade em consonância com seu desenvolvimento dentro do Programa
de Estágios e/ou Programa de Aprendizagem CIEE.

Agora é só aproveitar todo o conteúdo que o CIEE disponibiliza para você, estudante,
estagiário e/ou aprendiz.
Ao finalizar o curso faça o download do certificado. Em caso de dúvidas, entre em
contato pelo e-mail sabervirtual@ciee.org.br.

Simulação de Acesso ao Novo CIEE SABER VIRTUAL

TELA INICIAL CIEE SABER VIRTUAL
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FAÇA SEU LOGIN :

PRIMEIROS PASSOS



QUASE  LÁ

TELA LOGADO E MENU LATERAL

TRILHAS CIEE SABER VIRTUAL
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