
MANUAL
DE ESTÁGIO



O ESTÁGIO 

BEM FEITO É 

O PRIMEIRO 

PASSO 

PARA UMA 

CARREIRA 

DE SUCESSO.



É o momento em que o estudante aprimora 

seus conhecimentos no mercado e desenvolve 

suas qualidades profissionais e pessoais.

Para isso se tornar realidade, existem algumas 

regras básicas. Neste manual explicamos cada 

uma delas pra você.



É um ato educativo, escolar e supervisionado, 

devendo integrar o projeto pedagógico da 

instituição de ensino e do curso.

É um conjunto de atividades de caráter técnico, 

social e cultural que proporciona aplicação de 

conhecimentos teóricos por meio da vivência em 

situações reais de vida e trabalho.

O QUE É 

ESTÁGIO?



• Profissionalizante do processo  

ensino-aprendizagem;

• Do relacionamento teoria e prática;

• Da adequação da proposta curricular;

• Do conhecimento do mercado;

• Da aquisição de postura profissional;

• Da identificação de oportunidades;

• Do aprimoramento das qualidades 

pessoais e profissionais.

ESTÁGIO É O 
MOMENTO...



Com a nova lei de estágio, muita coisa mudou. 

Novos parâmetros foram estabelecidos e agora 

você tem mais direitos.

A carga horária  está limitada a seis horas 

diárias/trinta horas semanais para Ensino Superior, 

Educação profissional e Ensino Médio regular; 

a quatro horas diárias/vinte horas semanais para 

estudantes de Educação Especial e dos anos finais 

do Ensino Fundamental, na modalidade profissional 

da educação de jovens e adultos.

CONHEÇA 
SEUS DIREITOS.



• Recesso de 30 dias após um ano de estágio 

na mesma empresa ou proporcional, se menor 

que 12 meses;

• Dois anos é o tempo máximo de estágio na 

mesma empresa, exceto se você for portador 

de alguma deficiência;

• Redução da carga horária pelo menos à 

metade quando a instituição adotar avaliações 

periódicas ou finais;

• A bolsa e o auxílio-transporte são compulsórios, 

exceto no caso de seu estágio ser obrigatório;

• O seguro contra acidentes pessoais, cujo 

número da apólice e o nome da seguradora 

precisam constar no contrato de estágio, deve 

ser compatível com os valores de mercado.



O estágio é a melhor forma para você ingressar no 

mercado de trabalho e adquirir qualificação em sua 

área de formação.

Além  disso, você pode vivenciar o dia a dia de uma 

empresa, aprendendo na prática o que é estudado 

em sala de aula e a desenvolver suas habilidades 

interpessoais. Essa experiência é essencial para o 

sucesso de sua formação profisssional.

Saiba que você, como estagiário, possibilita às 

empresas manterem-se sempre atualizadas, 

pois você pode trazer inovações e mudanças que 

contribuam para o desenvolvimento empresarial.

VANTAGENS 
DE SER UM 
ESTAGIÁRIO:



UM BOM 
ESTAGIÁRIO É:

• ASSÍDUO;

• ATUALIZADO;

• COMUNICATIVO;

• DISCIPLINADO;

• DISCRETO;

• ORGANIZADO;

• PARTICIPATIVO;

• PONTUAL;



• Trabalhar em equipe e a se relacionar em 

grupo;

• Ter alta produtividade;

• Ter comprometimento ;

• Manter a qualidade do trabalho e o  

cumprimento dos prazos;

• Ter iniciativas empreendedoras, propondo  

soluções para os problemas das empresas.

UM BOM 
ESTÁGIO 
ENSINA  A:



O QUE AS 
EMPRESAS 
ESPERAM DO 
ESTAGIÁRIO:
• Dinamismo;

• Facilidade no relacionamento;

• Desempenho no curso;

• Conhecimento em gestão e informática;

• Cultura geral;

• Aparência adequada;

• Conhecimento de outras línguas;

• Atitude;

• Proatividade.



Para outras dicas, acesse nosso site:
www.ielrr.org.br
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