NÚCLEO DE MOBILIDADE E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Bem-vindo ao Programa IAESTE!
Para facilitar a candidatura dos alunos do IST a estágios ao abrigo do Programa
IAESTE, foi elaborado este guia com informação geral sobre o programa e com as
instruções passo-a-passo para que consigam submeter a sua candidatura com
sucesso. Boa sorte e esperamos que seja uma experiência inesquecível!
- Equipa do NMCI

Programa IAESTE
A IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) é
um programa de estágios internacionais destinado a estudantes do Ensino Superior, estando
presente em mais de 80 países em todo o mundo.
A IAESTE Portugal existe desde 1965 no Instituto Superior Técnico, funcionando como
Secretariado Nacional e Centro de Inscrição.
As áreas abrangidas pelos Programas de Intercâmbio da IAESTE abarcam todos os ramos da
Engenharia, vários ramos da Ciências Exactas e Naturais, tais como a Matemática, Física,
Química, Geologia e Biologia, bem como outros domínios tais como a Arquitetura,
Agronomia, Farmácia e Ciências Veterinárias e muitas outras.

Objetivos e Missão
Dar a oportunidade a estudantes de Ensino Superior de adquirir experiência técnica e
profissional relevante na sua área de estudos.
Proporcionar aos empregadores estagiários altamente qualificados e motivados.
Promover tolerância e cooperação internacional, assim como confiança entre estudantes,
instituições académicas, empregadores e comunidade em geral.
Ser uma fonte de enriquecimento cultural, tanto para os estagiários como para as
comunidades onde estarão integrados.
Operar independentemente da origem, etnia, sexo, cultura, crenças religiosas ou
políticas, necessidade especial, orientação sexual, identidade de género ou expressão.

PROCESSO DE
CANDIDATURA
Existem duas formas de efetuar candidatura:
ofertas anuais e ofertas exclusivas

Estas duas tipologias de ofertas têm processos
de inscrição diferentes!

PROCESSO DE
CANDIDATURA

OFERTAS ANUAIS

1º Passo - Registo e Criação de Perfil na Plataforma
Internacional da IAESTE

Ir a www.iaeste.net
Efetuar o registo e preencher toda a informação requirida, incluindo média,
upload de CV e transcript of records como documentos de suporte
Solicitar a validação do registo ao NMCI através do e-mail
internships@tecnico.ulisboa.pt
A partir deste momento, é possível consultar a lista de estágios/ofertas

PROCESSO DE
CANDIDATURA
2º Passo - Consultar Lista de Estágios e Respetivos
Requisitos Obrigatórios

Em cada oferta de estágio é possível
verificar toda a informação prática
sobre o mesmo, na qual a sua
localização, descrição, remuneração,
nível de estudos/língua, entre outros

ATENÇÃO!
Os estudantes terão de cumprir todos os requisitos obrigatórios pedidos!
Para além disso, acrescente-se que não é permitido contactar diretamente
empregadores e/ou comités internacionais da IAESTE.

PROCESSO DE
CANDIDATURA
3º Passo - Demonstração de Interesse
O que fazer face a uma oferta do meu interesse?
Poderá demonstrar interesse numa oferta de cada vez e esta demonstração terá de ser feita
pelo menos 5 dias antes do prazo de nomeação.
Para

tal,

deverá

entrar

em

contacto

com

o

NMCI

através

do

e-

maiinternships@tecnico.ulisboa.pt, que confirmará a sua elegibilidade e que, de seguida, lhe
facultará a informação necessária relativamente ao pagamento da inscrição, caução e
deadline para entrega dos documentos obrigatórios.

Condições de Devolução da Inscrição e Caução:
Aceitação: no final do estágio (após preenchimento na
plataforma do Trainee’s Report) ser-lhe-á devolvida a
caução (50 EUR).
Não-aceitação:

caso

a

candidatura

seja

rejeitada

(ou

cancelada) pelo empregador, poderá solicitar a devolução
dos 150 EUR ou candidatar-se a outra oferta de estágio que
esteja disponível na sua área de estudos.

4º Passo Pagamento da
Incrição e
Caução

Desistência: em caso de desistência não será devolvido o
valor da inscrição+caução.

O pagamento terá de ser efetuado no
prazo de 24h e o seu comprovativo (com
referência da oferta) deve ser enviado
para internships@tecnico.ulisboa.pt

5º Passo - Submissão dos Documentos de
Candidatura
Documentos Obrigatórios
Student Nomination Form (documento Gerado na Plataforma)
Carta de Motivação
Guidelines
CV
Certificado do(s) curso(s) com notas e créditos ECTS e descrição sobre o
sistema de avaliação – em caso de dúvida contactar NMCI
(internships@tecnico.ulisboa.pt)
Certificado de matrícula (caso exigido estatuto de estudante na oferta de
estágio) – em caso de dúvida contactar NMCI (internships@tecnico.ulisboa.pt)
Certificado de Língua Inglesa (e/ou outra requirida na oferta)
Guidelines
Passaporte (ou Cartão de Cidadão – apenas para países da UE/Schengen)
Carta(s) de referência (fortemente recomendado)
Fotografia
Portfólio (obrigatório para ofertas de Arquitetura)
Outros documentos/certificados (caso o candidato considere relevante ou
caso sejam exigidos documentos adicionais na oferta de estágio)
Após confirmação do pagamento, ser-lhe-á
atribuída a oferta de estágio na plataforma.
A partir desse momento conseguirá submeter a
documentação para a candidatura!

PROCESSO DE
CANDIDATURA
6º Passo - Aguardar o Feedback
Durante todo o processo, o NMCI informa o estudante
dos desenvolvimentos da sua candidatura ou de
informação relevante transmitida pela IAESTE Portugal

ATENÇÃO!
O tempo de resposta/confirmação de aceitação
dependerá dos timings dos comités da IAESTE (alguns
países verificam e enviam as nomeações todas na
mesma altura, outros países reenviam aos
empregadores à medida que vão chegando).
Dependerá também dos empregadores, dos seus
processos internos/tempo de resposta.

Regra geral do programa, após submissão da
candidatura e/ou após deadline da oferta, contamos
receber algum tipo de feedback ao fim de duas
semanas (entrevista, etc.). A decisão final do
empregador é expectável que ocorra no máximo até 5
semanas, mas pode haver algum atraso (noutros casos
é bastante rápido).

PROCESSO DE
CANDIDATURA

OFERTAS EXCLUSIVAS
(para estudantes do Instituto Superior Técnico)

Critérios de Elegibilidade
São elegíveis alunos a partir de mestrado/2ºciclo.
Pré-inscrição

obrigatória

para

consultar

ofertas

disponíveis.
Os estudantes selecionados avançarão com uma
candidatura/nomeação na plataforma da IAESTE
Pré-Inscrição - Algures após o princípio do ano letivo
Candidaturas - Geralmente durante o mês de fevereiro
Restantes Passos - Após Pré-Seleção

Será informado pelo NMCI que foi aceite pelo empregador
e a partir desse momento poderá contactar com ele
diretamente e com o Comité IAESTE do país em questão

APÓS
ACEITAÇÃO

01

Acceptance Note

Confirmar a aceitação
do estágio na
plataforma

02

Arrival Note

04

Termo de
Responsabilidade

Só após ter os voos
marcados e todos os
documentos preparados
para fazer upload

Submeter o Acceptance
Note assinado

03

Seguro/CESD

No campo relativo ao
Insurance terá de
colocar a informação do
seguro

Enviar por e-mail o Termo
de Responsabilidade

Enviar por e-mail cópia
da prova do seguro ou
do CESD

APÓS A
MOBILIDADE

01

Trainee's
Report

Preenchido na
plataforma

03

02

Devolução Inscrição e
Caução

Enviar para o e-mail
o IBAN e o nome do
titular da conta

Certificado
IAESTE de
Conclusão de
Estágio

Enviado via e-mail

Será informado que a
transferência foi
efetuada e deverá
revolver o recibo
assinado após
confimar o valor na
sua conta

QUESTÕES
FREQUENTES
Registei-me na plataforma da IAESTE e vi uma oferta de estágio à
qual me quero candidatar. Como faço?
Entre em contacto com o Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional
(NMCI) através do e-mail: internships@tecnico.ulisboa.pt e indique a referência da
oferta e o seu número de aluno/a.

Tenho de fazer algum tipo de pagamento para avançar com uma
candidatura?
Sim. Após demonstração de interesse a uma oferta de estágio (através da plataforma da IAESTE ou
através de e-mail), verificaremos se é elegível e se a oferta ainda se encontra disponíveis. Caso haja
confirmação da nossa parte ser-lhe-ão enviados os detalhes para pagamento. Só após nos ser
enviado o comprovativo de pagamento é que poderá submeter a candidatura que, posteriormente,
será reencaminhada à IAESTE do país em questão.

A quantas ofertas de estágio me posso candidatar
simultaneamente?
Pode candidatar-se a uma oferta de estágio de cada vez.

Já fiz um estágio IAESTE. Posso realizar outro estágio no âmbito do
programa IAESTE?
Sim. À partida desde que seja aluno ou alumno (máximo 1 ano após completar
curso) é elegível. No entanto deverá verificar se cumpre todos os requisitos
indicados na oferta de estágio.

O que significam as siglas COBE, FCFS e AC que vêm indicadas na
lista de estágios na plataforma?
Estas siglas indicam o tipo de oferta de estágio e respetivo processo de seleção:
COBE (Continuous Online Based Exchange) – o empregador poderá receber mais do que uma candidatura e selecionará apenas uma.
FCFS (First Come First Served): o empregador apenas recebe uma candidatura/nomeação de todo o mundo.
AC (Annual Conference) – ofertas exclusivas para alunos do IST (é necessário pré-inscrição, assim como para qualquer oferta que
indique Pre-AC). O empregador apenas recebe uma candidatura.
Cada referência de estágio equivale a uma vaga e para cada referência só é permitido o envio de uma candidatura por parte da IAESTE
Portugal, independentemente do tipo de oferta.

Para mais informações: internships@tecnico.ulisboa.pt
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