V

ocê estudante, que após diversos processos finalmente conseguiu o tão
desejado estágio, sabe que não é só
a faculdade e a empresa que têm responsabilidade com seu contrato de estágio certo?
Por esse motivo preparamos um breve tutorial sobre o assunto, e assim, eliminar de
vez qualquer problema para você começar
arrasando no seu estágio.

Vamos lá!
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1.

É obrigatório que todo o estagiário tenha o Termo de compromisso assinado entre a Faculdade, a
Empresa e o Estagiário.
Além de atestar a legalidade das atividades, também faz com que as horas de estágio sejam DESTACAR (válidas para atividades complementares da faculdade) ou
para poder cursar a disciplina de estágio
supervisionado, caso se aplique à sua faculdade.
É essencial também que você esteja com a
matrícula em dia. Aluno não matriculado,
não pode estagiar.

2.

O procedimento para assinatura do contrato, é bem simples e,
dependendo da faculdade, o contrato pode ser analógico ou digi-

tal.
A empresa na qual você estagiará te informará qual o modelo utilizado ok?
Se for analógico, você precisará retirar as
4 vias do contrato na empresa. IMPORTANTE: verifique se TODOS os seus dados e
os da faculdade estão corretos, caso veja
algum erro, informe imediatamente a empresa para alterar ou entrar em contato
com o WallJobs.
Se estiver tudo perfeito, assine no campo
indicado, e leve o contrato na faculdade,
de preferência no mesmo dia.
A faculdade, tendo o contrato, vai estipular
um prazo para o retorno.
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3.

Ao retirar o contrato assinado pela
a faculdade, entregue a via da empresa e guarde a sua. Esta via assinada deve ser enviada pela empresa, para o Agente Integrador WallJobs
por e-mail. Caso não seja assinado, por alguma informação errada, a empresa deve
procurar o WallJobs.
Viu só como é importante conferir seus dados e os da sua faculdade;)

4.

Se for um contrato digital, o processo é muito mais simples e rápido. A empresa assinará digitalmente e você receberá no seu e-mail o
documento para ser assinado através da ferramenta Docusign. Não demore para assinar
hem!
Assim que assinar, o contrato vai automaticamente para a faculdade caso haja alguma
divergência, eles comunicam o WallJobs que
tomará as devidas providências.
Não há necessidade de imprimir os contratos.
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5.

Quero sair do meu
estágio! O que fazer?

Quando um estagiário deseja encerrar suas atividades,deve, obrigatoriamente ter o seu contrato de estágio
rescindido.
Informe a empresa do seu desligamento,
para elaborarem o Termo de Rescisão de estágio através da plataforma.
O procedimento é o mesmo, tanto para analógico quanto digital.
No caso do analógico, é extremamente necessário que este Termo de Rescisão seja
entregue de volta para a empresa assinado
pela faculdade, ou via e-mail para o WallJobs
e para a Empresa.
Sem o Termo de Rescisão assinado, na
faculdade ainda constará como estágio em
andamento,, o que vai impedir iniciar um
estágio em outra empresa.

6.

Avaliações de estágio

A cada 6 meses é obrigatório envio
da avaliação de desempenho do
estágio. A própria plataforma do
WallJobs avisa o gestor sobre a avaliação,
porém, muitas faculdades utilizam um modelo próprio e avisam os alunos que estão
fazendo estágio no final do semestre.

