
 

CALENDÁRIO OFICIAL IAESTE 2018/2019 
 

Atividades Data/ Horário (horário de 
Brasília) 

1. Inscrição dos Candidatos Até 30/11/2018 
2. Data limite para entrega de oferta de estágio/alojamentos. 

Até 10/12/2018 
às 18:00 

3. Envio de contestações / reclamações de pontos Até 04/01/2019 às 18:00 
4 Divulgação do Ranking Final na área restrita dos estudantes.  

11/01/2019 às 12:00 

5. Conferência Anual da IAESTE – Chipre (Limassol) 18/01/2019 até 
25/01/2019 

6. Divulgação das vagas na área restrita do estudante e envio da 
Wish List dos candidatos. 

 

01/02/2019 às 16:00 

7. Data limite para envio da Wish List. 
Até 05/02/2019 

às 18:00 

8. Divulgação da lista de Top Positions (distribuição das vagas para os 
candidatos) 

 

07/02/2019 às 17:00 

9. Data limite para pagamento do Application Fee (somente deverá 
pagar essa taxa quem foi selecionado para uma vaga de estágio 
na lista de Top Positions ou quer participar do Recall) 

 

Até 13/02/2019 
às 22:00 

10. Divulgação do resultado do Recall  
15/02/2019 às 12:00 

11. Divulgação da lista de Open Positions somente para estudantes 
inscritos do programa 

 

20/02/2019 às 12:00 

12. Divulgação da lista de Open Positions no site da ABIPE.  
06/03/2019 às 13:00 

13. Data limite para entrega de Applications dos candidatos que 
compraram vagas. Aquele que não entregar seu Application até 
essa data pode  perder sua vaga. 

 
 

20/03/2019 às 18:00 

 
 
  



 

 
ENTENDA BEM AS ETAPAS DESTE CALENDÁRIO 

 
1. Os candidatos podem se inscrever pelo site e fazer o pagamento do IAESTE Membership Fee até dia 30 

de Novembro de 2018.  
 

2. Os candidatos devem enviar suas ofertas de estágios/acomodações até 10 de dezembro de 2018 às 
18:00 e contestar seus pontos até dia 04 de Janeiro de 2019. Depois dessa data não poderemos mais 
alterar os pontos do Ranking Final.  

 
Todos os candidatos regularmente inscritos serão classificados em um ranking de colocação de acordo com os 
pontos acumulados com ofertas de estágios, acomodações, busca de estrangeiros no aeroporto, presença em 
atividades sociais, organização de palestras, indicação de amigos e etc. Caso você tenha algum problema com 
sua pontuação no decorrer do ano, deve mandar um email de contestação para a IAESTE Brazil até dia 04 de 
Janeiro. Após essa data, não poderemos fazer alterações nos pontos que formam o ranking final. Você 
acompanha sua situação no ranking diariamente na sua área restrita.  

 
3. O Ranking Final será divulgado na área restrita dos candidatos dia 11 de Janeiro de 2019 ao meio 

dia. Dessa forma cada candidato sabe exatamente em qual posição está e com quantos pontos.  
 
Lembre-se, o ranking final não poderá mais ser alterado, portanto, caso você tenha algum problema com sua 
pontuação, deve contestar até dia 4 de Janeiro.  
 

4. A Conferência Anual da IAESTE será realizada de 18 a 25 de Janeiro de 2019 no Chipre. É lá que as 
equipes das IAESTEs do mundo todo se reúnem para intercambiar as vagas de estágios captadas em 
seus países.  

 
5. A divulgação das vagas de estágio será feita dia 01 de Fevereiro de 2019 na área restrita dos 

estudantes às 16h00mm. A partir dessa data, os candidatos terão até o dia 05 para nos enviar seu 
Wish List com as 10 vagas em ordem de sua preferência.  

 
Com as vagas já divulgadas, os candidatos fazem uma Wish List onde escolhem até no máximo 10 vagas de 
estágio de seu interesse. Essas vagas são ordenadas de acordo com a preferência do estudante, por exemplo, a 
vaga que estiver no número 1 de sua lista é a vaga que você mais se interessa e a vaga que estiver no número 
10 de sua lista é a vaga que você menos deseja.  
 
É de total responsabilidade do estudante, escolher vagas que tenham o seu perfil, isso quer dizer que as vagas 
que você escolher devem ser da sua área de formação, devem ser em um período que você poderá viajar, 
devem exigir idiomas que você sabe falar e etc. Estudantes que escolherem vagas que não tem o seu perfil, 
serão recusados pelo empregador.  
 

6. O Wish List pode ser enviado até dia 5 de Fevereiro de 2019 as 18h00min (horário de Brasília). O 
sistema é bloqueado após este horário e não é possível recebermos nenhuma Wish List após essa 
data.  

 
7. Dia 7 de Fevereiro de 2019 às 17h00minh será divulgada na área restrita do estudante a lista de Top 

Positions, ou seja, a vaga selecionada a cada estudante.  
 
Com as Wish Lists já enviadas, o sistema irá distribuir as vagas de acordo com os pontos dos candidatos. 
Digamos que dois candidatos escolham a mesma vaga, essa será enviada para aquele que tiver mais pontos. O 
resultado da lista de Top Positions será divulgado dia 7 de Fevereiro de 2019 as 17h00min na área restrita dos 
candidatos. Dessa forma, cada candidato saberá para qual vaga foi pré-selecionado. 



 

Todo candidato pré-selecionado para uma vaga de estágio, deve fazer o pagamento do Application Fee no 
valor de R$ 2.300,00. Os candidatos pré-selecionados têm até dia 13 de Fevereiro de 2019 para efetuar o 
pagamento, quem não o fizer até essa data perde sua vaga.  
 

8. Quem recebeu uma vaga de estágio e deseja ficar com ela ou participar do Recall, tem até dia 13 de 
Fevereiro de 2019 para realizar o pagamento da Application Fee. Quem não o fizer até essa data 
perde a vaga para qual foi pré-selecionado.  
 

9. Dia 15 de Fevereiro de 2019 será divulgado na área restrita o resultado do Recall.  
 
O Recall é um remanejamento de vaga que o sistema irá fazer entre os estudantes que receberam uma vaga na 
lista de Top Positions e que queiram tentar outra vaga de colocação superior, ou seja, digamos que um 
candidato recebeu a vaga de número 5 de sua Wish list, se ele participar do Recall, poderá receber a vaga que 
escolheu de números 4, 3, 2 ou 1 de seu Wish List.  
 
Quem pode participar do Recall? Podem participar somente os estudantes que sim receberam uma vaga na lista 
de Top Positions e que desejam ser remanejados para uma vaga de posição superior a qual foram selecionados 
(ou seja, que não ficaram com a vaga de sua primeira posição). Além disso, para participar do Recall, é preciso 
ter pagado o Application Fee.  
 
Importante: Quem participar do Recall e não conseguir uma vaga de colocação superior permanece com a vaga 
que recebeu na lista de Top Position. E se conseguir a recolocação não poderá optar por permanecer com a 
primeira vaga.  
 

10. Dia 20 de Fevereiro de 2019 será feita a divulgação da lista de Open Positions na área restrita dos 
estudantes para aqueles que não receberam vaga de estágio.  

 
11. Dia 06 de Março de 2019 será divulgada a lista de Open Positions no site da ABIPE, nesta etapa 

estudantes que não estejam inscritos no programa também poderão concorrer às vagas.  
 

 
12. Todos os candidatos que compraram vagas de estágio devem mandar seu Application para o escritório 

da ABIPE até dia 20 de Março de 2019, com a documentação completa. Quem não mandar o 
Application até essa data pode perder sua vaga.  

 
Application é uma série de documentos que você irá providenciar para provar ao empregador que você tem o 
perfil adequado para essa vaga. O empregador então avalia esses documentos e decide se você será aceito 
ou não para a vaga de estágio. Os modelos atualizados desses documentos estarão na área restrita dos 
candidatos a partir de Fevereiro de 2019.  
 
Nenhum estudante está autorizado a entrar em contato com seu empregador ou IAESTE do país de destino antes 
de receber sua aceitação oficial através da ABIPE. Aquele que não cumprir essa regra será desclassificado do 
programa. 
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