RECEBENDO ESTRANGEIROS
PARA ATUAREM NO BRASIL

ATENDIMENTO@ABIPE.ORG.BR

+55 11 3141-1277

SOBRE A ABIPE
A ABIPE - Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil, com sede em
São Paulo, é uma associação sem fins lucrativos e especialista em estágios
internacionais. Promovemos a internacionalização por meio de intercâmbios e
summer jobs para estudantes internacionais em parceria com empresas por todo o
país.

AE

A contratação de estudantes estrangeiros para estágios acadêmicos no Brasil é regida
pela Portaria Interministerial Nº 7, de acordo com a Lei 13.445 e Decreto 9.199, que
regulamentação a migração no Brasil.

POR QUE RECEBER UM ESTUDANTE ESTRANGEIRO
NA SUA EMPRESA?
Globalize a sua empresa! Ao ofertar uma vaga de estágio, você pode:
Promover a diversidade e maior mobilidade de conhecimento, ideias e pessoas;
Favorece ambiente de negócios mais amplo, plural e aberto às diversas práticas de
negócios;
Estimula a inovação e a incorporação de novas tecnologias a partir do contraste entre
visões e óticas distintas, favorecendo, também, o trabalho em equipe;
Estagiários altamente qualificados e motivados, que agregam uma nova perspectiva e
novas formas de expertise;
Abertura para possibilidade de expansão para novos mercados;
O processo é simples e a contratação deve obedecer a lei de estágio brasileira.
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SERVIÇOS OFERECIDOS
Suporte completo para a contratação de estudantes estrangeiros (estudantes ou recém
formados até 1 ano);
Processo de seleção/captação de candidatos no exterior de acordo com perfil desenhado
pela empresa;
Divulgação da vaga no exterior de acordo com perfil desenhado pela empresa
Orientação quanto à legislação vigente;
Termo de Compromisso de Estágio de acordo com a Portaria Interministerial 7
Recolhimento de todos os documentos e envio dos mesmos via FEDEX ao candidato
estrangeiro com orientações de como solicitar o visto na Repartição Consular mais
próxima (quando necessário);
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COMO FUNCIONA O PROCESSO?

AE

Podem ser contratados como estagiários no Brasil estudantes estrangeiros de graduação,
pós graduação, mestrado e doutorado, que comprovem vínculo universitário em seu país de
residência.
É obrigatório ter vínculo com uma instituição de ensino no exterior, não sendo necessário o
vínculo acadêmico com uma instituição de ensino no Brasil.
A contratação de estudantes estrangeiros para estágios acadêmicos no Brasil é regida pela
Portaria Interministerial Nº 7, de acordo com a Lei 13.445 e Decreto 9.199, que regulamenta a
migração no Brasil.
Estudante e empresa devem sempre seguir as regras previstas na Lei do Estágio - Lei nº
11.788, de 25 de setembro de 2008.
Em casos de estágio de menos de 90 dias de duração, dependendo da nacionalidade, o
estudante poderá entrar no país como visitante, sem necessidade de visto. Em casos de
estágios de mais de 90 dias de duração, o visto de estudante (VITEM IV) é obrigatório para
todas as nacionalidades.

Importante: Cabe ao estudante providenciar documentos pessoais exigidos e se apresentar no
consulado do Brasil no exterior para solicitar o visto.
Caso a empresa queira acompanhamento específico para registro na Polícia Federal, emissão de
CPF, abertura de conta corrente em banco brasileiro, indicamos consultorias de visto parceiras.
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PORTARIA INTERMINISTERIAL 7
Esta portaria estabelece procedimentos a serem adotados em relação à tramitação dos
pedidos de visto temporário e autorização de residência para fins de estudo;
O visto temporário e a autorização de residência para fins de estudo poderão ser concedidos
ao imigrante que venha ao Brasil realizar uma das seguintes atividades:
- Curso Regular
- Estágio
- Intercâmbio de estudo ou intercâmbio de pesquisa
Prazo de validade do visto/residência: até 1 ano, com possibilidade de prorrogação por igual
período.
Vantagens:
Contratação segue a lei de estágio brasileira;
Tempo de processo = cerca de 15 dias após apresentação da documentação e informações
completas requeridas.

DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA ABIPE
Termo de Compromisso de Estágio - contrato de estágio entre Empresa, Estudante e
Instituição de Ensino no Exterior;
Carta de Aceitação - em casos de estágio de mais de 90 dias;
Carta de Liberação de Visto - a ABIPE emite e assina a carta de liberação de visto como uma
forma de comprovação da oferta de estágio no Brasil, para facilitar o processo do estudante.

Nossos honorários: R$ 2.100,00
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Resolução Normativa 26
Esta portaria disciplina a concessão de autorização de residência para fins de
trabalho, com ou sem vínculo empregatício no Brasil, ao imigrante que venha
participar de um programa de intercâmbio profissional com uma entidade
empregadora estabelecida no país;
Deve ser assinada por uma instituição de intercâmbio interveniente;
A autorização de residência prévia para emissão de visto temporário será concedida
pelo Ministério do Trabalho mediante contrato de trabalho por tempo determinado
sob regime CLT;
Prazo de validade do visto/residência = até 1 ano, não renovável.
Vantagens:
Contratação de recém formados em até 1 ano;
Possibilidade de carga horária de até 44 horas semanais.

DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA ABIPE
Termo de Compromisso de Estágio - contrato de estágio entre Empresa, Estudante e
ABIPE.
Plano de Atividades - a ABIPE fornece à empresa um modelo de plano de atividades de
estágio, onde deverá conter todos os detalhes cadastrais da empresa e outros detalhes
da vaga, como atividades a serem exercidas pelo estudante, valor da bolsa auxílio, carga
horária semanal, benefícios, datas de início e fim de estágio, etc. Este documento
também deve ser assinado pela empresa e ABIPE.
Importante: a ABIPE não faz a tramitação junto ao Ministério do Trabalho, apenas emite o
termo de compromisso de estágio e plano de atividades, documentos obrigatórios para
solicitação do visto.
Nossos honorários: R$ 450,00
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Outras Tarifas Operacionais
Fee cancelamento – 50% do valor do processo – valor cobrado caso a empresa
cancele a solicitação após início do processo;
Fee segunda via – R$ 150,00 – valor cobrado caso a empresa necessite de uma via
adicional do Termo de Compromisso ou Plano de Atividades;
Fee ocorrência – R$ 200,00 – valor cobrado caso seja necessário emissão de Termo
Aditivo durante a permanência do estrangeiro, para encerrar ou estender o contrato de
estágio, em datas diferentes do previsto no Termo de Compromisso);
Fee acomodação – R$ 500,00 – valor cobrado caso a empresa solicite auxílio para
encontrar acomodação para o estrangeiro.
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EMPRESAS PARCEIRAS
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OBRIGADA PELA ATENÇÃO!
Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco:
PAULA SEMER PRADO
Diretora Executiva ABIPE & Secretária Nacional IAESTE Brazil
pprado@abipe.org.br
RENATA SZTOKBANT
Gerente Operacional
renatas@abipe.org.br
GABRIELA VANZELLI
Assistente de Mobilidade Internacional
gvanzelli@abipe.org.br
ANA CLARA ESPACINI
Assistente de Mobilidade Internacional
aespacini@abipe.org.br

ABIPE - Praça Charles Miller, 152 - 1º andar - São Paulo · SP · Brasil · 01234-010
FB.COM/ARKITEKTURA
tel.: +55 11 3141-1277 / +55 11 3262-4012 · http://abipe.org.br

WWW.ARKITEKTURA.COM

