Processo
Convencional
Vagas trocadas com Brasil na Conferência
Internacional IAESTE.
Vagas divulgadas em Fevereiro apenas
para os inscritos brasileiros do programa.
Não existe concorrência, apenas 1
candidato por vaga.

Hot Offers
Vagas disponibilizadas depois da
Conferência Internacional.
Vagas divulgadas durante o ano todo
para os inscritos do mundo todo.
Vagas de ampla concorrência, o
empregador pode receber mais de um
candidato para avaliar e escolher aquele
com o melhor perfil.

Processo
Convencional

Candidato precisa se inscrever no ano anterior
ao da viagem para acumular pontos.
Candidato tem acesso a todas as vagas e
escolhe a que melhor atende seu perfil.
Vagas são distribuídas pelo sistema de acordo
com a pontuação dos candidatos, quem tem
mais pontos tem mais chances de conseguir
vaga.
Candidatos que forem selecionados pelo
sistema compram a vaga para depois aplicar.

Hot Offers
Candidato se inscreve apenas se quiser aplicar
para uma vaga.
Candidato tem acesso a todas as vagas e na
hora de escolher a de sua preferência, deve
seguir o passo a passo descrito no site da ABIIPE
Candidatos que tiverem autorização da ABIPE,
podem aplicar para a vaga, mediante pagamento
da taxa de participação e entrada da taxa de
candidatura.

Processo
Convencional

Empregador avalia a aplicação do candidato e
resolve se aceita ou não para o estágio.
Candidato aceito: damos continuidade ao processo
com visto (se necessário), passagem e seguro
saúde internacional.
Candidato recusado: procuramos outra vaga com o
seu perfil, não necessariamente no mesmo país da
vaga anterior.
Caso não encontremos outra vaga o candidato pode
pedir reembolso da taxa de candidatura conforme
contrato assinado previamente.

Hot Offers
Empregador avalia os candidatos e aceita aquele
que melhor se encaixa no perfil da vaga.
Candidato aceito, damos continuidade ao processo
com visto (se necessário), passagem e seguro
saúde internacional.
Candidato recusado, pode escolher outra vaga para
se candidatar.
Candidato tem 12 meses para aplicar para vagas
devido ao pagamento da entrada da taxa que não é
reembolsável.

Processo
Convencional

VALORES:
Taxa de Participação/inscrição R$ 80,00 até 30 de Junho de 2021
R$ 100,00 de Julho até Dezembro de 2021
Taxa de Candidatura R$2750,00 a serem pagos caso o
participante queira aplicar para uma vaga.
Consulte opções de parcelamento.
Consulte o contrato para se informar das regras
de reembolso.

Hot Offers

VALORES:
Taxa de Participação/inscrição R$ 80,00 até 30 de Junho de 2021
R$ 100,00 de Julho até Dezembro de 2021
Taxa de Candidatura R$2600,00 para vagas PRESENCIAIS
R$500,00 para vagas REMOTAS
Entrada de R$200,00 (não reembolsável) no ato
da aplicação para a vaga e o restante após
aceitação. Consulte opções de parcelamento.

COMO SÃO AS VAGAS DE ESTÁGIO
Áreas de MAIOR abrangência das vagas

Todas as
TI e Computação Matemática e
engenharias
Estatística
Farmácia e
Arquitetura Bioquímica Física e Biologia

Agricultura e
Alimentos
Química

Áreas de MENOR abrangência das vagas
Propaganda e
Turismo e Administração e Relações
Internacionais Marketing
Hotelaria Economia

Estágios Presenciais
Vagas em empresas
e universidades no
exterior

Todas as vagas
são remuneradas
mensalmente

Grande maioria
pede inglês
intermediário

Duração de 2
meses a 1 ano

Estágios Remotos
Totalmente
online

Vagas não
remuneradas

Período a ser
combinado com
empregador

MAIS INFORMAÇÕES
www.abipe.org.br
1198797-0795
contato@abipe.org.br
ABIPE/IAESTE BRASIL
Praça Charles Miller 152
São Paulo - SP

