
 

 

Vagas de estágios no exterior 

As vagas oferecidas no exterior pelo programa IAESTE tem duração de 4 a 52 semanas em mais 

de 80 países. Nós recebemos vagas de diversas empresas e universidades. Temos muitas 

categorias de empresas, desde as grandes multinacionais até escritórios e empresas de pequeno 
porte.  

Todas as vagas de estágio do programa IAESTE são remuneradas. O valor da bolsa auxílio que 

você irá receber, estará mencionado na descrição da vaga. O valor da bolsa é determinado pelo 

empregador. Essa bolsa será suficiente para seus gastos com alojamento, transporte e 

alimentação. O valor médio mensal oferecido por empresas europeias é de EURO 650. Em 

contrapartida, o custo de vida médio nestes países foi apontado como  EURO 600, ou seja, a 

bolsa-auxílio recebida garante despesas com acomodação, alimentação e transporte. 

A empresa/universidade que oferta a vaga define o perfil da mesma, bem como os requisitos que 

o estudante interessado deve ter. Por exemplo, são eles que definem qual a área de formação do 

candidato, quais idiomas ele deve falar, qual o projeto a ser realizado, duração do estágio, se 

necessário experiência anterior, em qual período dos estudos o candidato deve estar e etc. 

Essas vagas são normalmente nas áreas de Engenharias (todas), Química, Física, Biologia, 

Matemática, TI, Arquitetura e todas relacionadas a exatas. Essas áreas nós chamamos de área 

de abrangência, ou seja, as maiorias das vagas ofertadas ao programa são nessas áreas. 

Podemos também ter vagas nas áreas de Administração, Economia, Farmácia, Hotelaria, 

Marketing, Relações Internacionais. Porém são vagas que chamamos de menor abrangência, 

pois não temos como garantir que teremos vagas nessas áreas e se tivermos, são em menor 

quantidade. 

Escolha de vagas de estágio – Processo Convencional 

A seleção de vagas é feita de acordo com o critério de pontuação. Os estudantes inscritos no 

programa que alcançarem mais pontos têm mais chances de conseguir as melhores vagas em 

suas áreas de atuação. Primeiramente o sistema distribuirá as vagas para os estudantes que 

tiverem acumulado mais pontos. É por isso que temos um ranking que está sempre disponível 

na área restrita do candidato. Você pode escolher até 10 vagas através de sua lista que 

chamamos de Lista de Preferência de vagas. Onde a vaga que você escolher como número 1 é a 

que mais te agrada e assim por diante.  

As vagas são divulgadas no final de Janeiro 2021, na área restrita do estudante, somente para 

alunos inscritos do programa. 

Antes de escolher as vagas, certifique-se que você possui os requisitos exigidos pelo 

empregador. Todos esses requisitos vão estar descritos no formulário de oferta de vaga para que 

você faça sua escolha de forma adequada. Você terá alguns dias para escolher com calma e nos 

mandar sua Lista de Preferência de vaga. Com essa lista enviada, o sistema irá distribuir as 

vagas de acordo com os pontos dos estudantes. Isso quer dizer que se mais de um estudante 

escolher a mesma vaga na mesma posição, essa vaga irá para aquele que tiver mais pontos. 

 

 

 

 



 

 

 

Parabéns, você conseguiu uma vaga da sua Lista de Preferência! 

É nesse momento que você efetua o pagamento da Taxa de Candidatura. Pagando essa taxa, 

você garante exclusividade na vaga, nenhum outro estudante do Brasil ou do mundo vai poder 

se candidatar a ela, somente você. Ou seja, não existe concorrência para a vaga que você 

comprar. 

Com a Taxa paga, chegou a hora de o empregador conhecer você e suas habilidades, pois é ele 

quem vai decidir se você possui as qualificações necessárias e o perfil correto para a vaga que 

ele ofereceu. Esse processo nós chamamos de Envio de Candidatura – Application. 

Sua candidatura é formada por uma lista de documentos chamada Application que você irá 

providenciar (a lista e os modelos desses documentos vão estar disponíveis na sua área restrita) 

e mandar para a ABIPE. Através desses documentos, o empregador vai avaliar seu perfil e irá 

decidir se você está aceito e apto para realizar o estágio oferecido. Por este motivo, na hora de 

escolher as vagas, você só deve escolher aquelas que você realmente se encaixa no perfil. 

Nós da ABIPE mandamos seu application para o empregador avaliar. A resposta dele pode levar 

até 3 meses, seja paciente. É extremamente proibido qualquer contato seu com o empregador até 

você ser aceito. Esse contato é feito exclusivamente por nós da ABIPE. 

Você não conseguiu nenhuma vaga da sua lista de preferência e agora? 

Não desanime, no final de Fevereiro nós teremos uma lista de vagas remanescentes para você 

escolher! 

Resposta do empregador em relação ao seu application 

Estudante aceito 

O empregador avaliou sua candidatura e você realmente tem o perfil da vaga, parabéns! Nós da 

ABIPE iremos te avisar e mandar seus documentos de aceitação. Dependendo do destino e 

período do estágio, será necessário tirar o visto.  

Estudante recusado 

 

O empregador recusou sua candidatura. Nós da ABIPE iremos avaliar o motivo e conforme for 

você pode receber outra vaga que chamamos de replacement. Vamos achar uma vaga com seu 

perfil e tentaremos no mesmo país da vaga anterior, mas nem sempre é possível. Dependendo da 
situação, você pode pedir reembolso. 

Vaga cancelada: 

Por motivo de força maior o empregador teve que cancelar a vaga. Nós da ABIPE iremos 

oferecer uma vaga replacement, com seu perfil e tentaremos no mesmo país da vaga anterior, 
mas nem sempre é possível. Se você não aceitar o replacement, pode solicitar o reembolso. 

 

 

 



 

 

 

Parabéns, você foi aceito para a vaga! 

Nós da ABIPE iremos te mandar os documentos de aceitação da vaga. Atenção, dependendo do 

destino e do período, será necessário tirar um visto. E para isso, além dos documentos que 

mandamos, pode ser que o Consulado/Embaixada exija outros documentos pessoais. Para saber 

mais, entre em contato com o Consulado/Embaixada do país do estágio. Visto em mãos, compre 

sua passagem, seguro saúde internacional e nos mande seus dados de voo. Somente depois 

disso, a IAESTE do país do seu estágio manda as informações de acomodação e de quem irá te 

buscar no aeroporto do país do estágio. Boa viagem e aproveite cada segundo!!! 

Escolha de vagas de estágio – Hot Offers 

Durante todo o ano, você encontra uma lista de vagas disponíveis no site da ABIPE que 

chamamos de Hot Offers.  São vagas de estágios remunerados no exterior, bem como as vagas 

do processo convencional, porém, ofertadas durante o ano todo em empresas/universidades que 

recebem estagiários estrangeiros com frequência e, por isso, optam por deixar a vaga aberta fora 

do calendário pré-definido da IAESTE. Diferente das vagas do calendário oficial do programa, 

as Hot Offers são de ampla concorrência, ou seja, o empregador pode receber mais de um 

candidato para avaliar. 

Para esse processo não é necessários ter pontos. Caso você se interesse por alguma vaga, veja o 

passo a passo de como se candidatar: 

1. Leia a vaga com atenção. Certifique-se de que você preenche todos os requisitos 

exigidos. 

2. Efetive sua inscrição no programa através do link 

https://www.abipe.org.br/iaeste/cadastro 

3. Mande um email para candidaturaiaeste@abipe.org.br para verificar a disponibilidade 

da vaga. Se a ABIPE der ok, mande por e-mail os documentos Contrato Hot Offer + 

Declaração Hot Offer (disponíveis para download no site da ABIPE), devidamente 

preenchidos e assinados. Coloque no assunto Hot Offer + a referência da vaga que você 

quer aplicar. 

4. A ABIPE irá liberar seu acesso na área restrita dos estudantes para que você 

providencie seus documentos de Application. O empregador vai avaliar você de acordo 

com esses documentos, então faça tudo conforme explicado na sua área restrita e com 

muito capricho. 

Valores do processo: 

 Taxa de Candidatura de R$2.500 e deve ser paga da seguinte forma: 

1. R$ 200,00 no ato do envio do seu application mediante envio do comprovante de 

pagamento. Taxa não reembolsável, porém, permite que você aplique para mais de uma 

vaga, caso não seja aceito na sua primeira opção. 

2. R$ 2.300,00 SOMENTE após a aceitação do empregador e deve ser paga em até 48 

horas após confirmação de aceite. 
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Diferente do processo convencional, o valor total da taxa só é pago após a aceitação, isso porque 

as vagas de Hot Offers, são de ampla concorrência, ou seja, o empregador recebe mais de um 

application para avaliar. Já no processo convencional é apenas um estudante por vaga, ou seja, 

não existe concorrência. 

Resposta do empregador em relação ao seu application 

Estudante aceito 

O empregador avaliou sua candidatura e você realmente tem o perfil da vaga, parabéns! Nós da 

ABIPE iremos te avisar e mandar seus documentos de aceitação. Dependendo do destino e 
período do estágio, será necessário tirar o visto.  

Estudante recusado 

 

O empregador optou por escolher outro candidato. Nesse caso, você pode escolher outra vaga 

para se candidatar. O adiantamento de R$ 200,00 já pagos, dá o direito de se candidatar para 

quantas vagas quiser até que seja aceito. Porém, só é permitido se candidatar para uma vaga por 
vez e durante o ano de 2021. 

Vaga cancelada: 

Por motivo de força maior o empregador teve que cancelar a vaga. Nesse caso, você pode 

escolher outra vaga para se candidatar. O adiantamento de R$ 200,00 já pagos dá o direito de se 

candidatar para quantas vagas quiser até que seja aceito. Porém, só é permitido se candidatar 
para uma vaga por vez e durante o ano de 2021. 

Parabéns, você foi aceito para a vaga! 

Nós da ABIPE iremos te mandar os documentos de aceitação da vaga. Atenção, dependendo do 

destino e do período, será necessário tirar um visto. E para isso, além dos documentos que 

mandamos, pode ser que o Consulado/Embaixada exija outros documentos pessoais. Para saber 

mais, entre em contato com o Consulado/Embaixada do país do estágio. Visto em mãos, compre 

sua passagem, seguro saúde internacional e nos mande seus dados de voo. Somente depois 

disso, a IAESTE do país do seu estágio manda as informações de acomodação e de quem irá te 

buscar no aeroporto do país do estágio. Boa viagem e aproveite cada segundo!!! 

 

 

 

 

 


