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Conclusão

Sobre a Como Contratar um Estagiário

Capítulo 3 
Entrevista: 6 passos de como conduzir a

entrevista com estagiários

1.

Capítulo 4 

Contratação do novo estagiário e regras da Lei do Estágio1.

2. Perguntas que você não pode deixar de fora da

seleção.



A área de RH reserva diferentes subsistemas para

que possa dar atenção à diferentes momentos da

gestão de pessoas em uma organização. 

O Recrutamento e Seleção é um deles e seu

propósito é trabalhar a captação e retenção de
talentos que serão alocados em oportunidades

disponíveis no quadro de vagas da empresa.

INTRODUÇÃO



Este subsistema é mais do que um processo, uma

vez que contribui para o crescimento e

aprimoramento do capital humano da

organização.

 Contar com profissionais capacitados para

realizar as etapas de avaliação comportamental e

técnica do candidato é fundamental para que se

tenha certeza de que este é o profissional certo à

integrar o quadro funcional.

INTRODUÇÃO



Certamente a nova geração de profissionais tem estado cada vez mais

exigente quanto a aderência à cultura e clima das organizações. Este é

um reflexo da rápida adaptação `às novas tecnologias que acabam

impactando também na maneira como as empresas se comportam no

mercado de trabalho.   

Cada vez mais, o uso de tecnologia em processo de gestão de
pessoas se tornou comum. A inteligência artificial também contribui

para que avaliações, controles e acompanhamentos sejam feitos de forma

que não comprometam o tempo em que o profissional está aplicando

conhecimento e se desenvolvendo.
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Na área de recrutamento e seleção não é

diferente. O uso de plataformas online de

divulgação e compartilhamento de vagas contam

pontos positivo para que o profissional ideal
ocupe a vaga que vem sendo trabalhada pelo

recrutado.   

Mas apenas um profissional de RH pode realizar

processo de seleção? Não, todo profissional (seja

liberal ou micro empreendedor, por exemplo) que

estão em busca de profissionais que contribuirão

para o crescimento de sua empresa, poderão

realizar este processo.

INTRODUÇÃO



Acompanhe este ebook e saiba todos os passos do
Recrutamento e Seleção de Estagiários. 

BOA LEITURA!



O QUE É RECRUTAMENTO E SELEÇÃO?

CONCEITO DE
RECRUTAMENTO E
DE SELEÇÃO

Capítulo 1

É o processo de contratação de um novo profissional para organização.

Cada fase consiste em:



RECRUTAMENTO
É a primeira fase do processo, onde será avaliado um conjunto de

competências técnicas esperadas para assumir a oportunidade em

aberto. Ao captar o maior número de profissionais próximo ou

aderentes ao cargo, haverá maior probabilidade de se encontrar o
profissional adequado.  



SELEÇÃO
É fase de avaliação dos candidatos pré-selecionados na etapa de

recrutamento. O objetivo é contratar a pessoa que apresenta aderência

ao cargo, esta etapa pode contar com avaliações de nivelamento, testes

técnicos, entrevistas e até dinâmicas, para que o resultado obtido seja

justo.



RECRUTAR E SELECIONAR
ESTAGIÁRIOS

O mercado de trabalho reserva diferentes desafios que, por muitas

vezes, é através do estágio que se tem a primeira experiência.
Mais do que colocar em prática teorias aprendidas no decorrer da

vida acadêmica, diz respeito à preparar e aperfeiçoar o
profissional de uma nova geração de profissionais que, em pouco

tempo, estão no mercado de trabalho.   

A contratação de estagiários resulta, também, em benefícios tanto para aprendiz quanto
para empresa concedente do estágio. Esses benefícios e vantagens, podem ser tanto

econômicos quanto de mudanças no seu processo produtivo.



O estágio tem o objetivo de contribuir para
formação profissional do estudante,

possibilitando o acesso ao mercado de trabalho e

criando um caminho para uma futura efetivação

junto à organização.



PROCESSO DE ATRAIR,
SELECIONAR E RETER
JOVENS TALENTOS

Capítulo 2 



PROCESSO DE ATRAIR,  SELECIONAR E
RETER JOVENS TALENTOS

A busca por talentos inovadores e comprometidos é um dos desafios

reservados para a organização que contrata um estagiário, uma vez que

é através do estágio que se tem a primeira experiência.

Mas antes de sair divulgando vaga de estágio, existem algumas
regras que você precisa saber, dentre elas: 

Quais empresas podem contratar um estagiário? 



A LEI  QUE REGULAMENTA OS ESTÁGIOS NO BRASIL É A
11 .788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008,  QUE PREVÊ COMO

PARTE CONCEDENTE DE OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO:

“As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta,

autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior

devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional,

podem oferecer estágio” (BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008)
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A LEGISLAÇÃO PREVÊ ALGUMAS OBRIGAÇÕES  A
SEREM ATENDIDAS PELA CONTRATANTE ,  ENTRE ELAS:

Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o

educando, zelando por seu cumprimento. 

Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis)

meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao

estagiário. 

Contratar em favor do estagiário, um seguro contra acidentes
pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado,

conforme fique estabelecido no termo de compromisso.

Se você possui dúvidas sobre a obrigatoriedade de contratar um Seguro Estágio, acesse nosso artigo do

blog que explicamos os detalhes para você. Veja também o vídeo em que mostramos todo o passo a

passo para contratar um Seguro Estágio em menos de 1 minuto clicando aqui.

https://www.comocontratarumestagiario.com.br/seguro-estagio-como-funciona-e-como-contratar/
https://www.youtube.com/watch?v=8ipJ4Zzh388


JOB DESCRIPTION:
A ESTRATÉGIA PARA ATRAIR E RETER CANDIDATOS

Trabalhar a divulgação de vagas não é apenas informar ao público que sua

empresa está recrutando novos colaboradores, é preciso investir em uma
boa descrição e torná-la estratégica. Conheça os passos para criar o Job
Description matador que atrai os candidatos certos para sua empresa.

Antes, você sabe o que é o Job Description? Nada mais é do que a descrição
da vaga ou posição que está em aberto no seu quadro de colaboradores.
Nele, você irá especificar o que está buscando junto aos candidatos

interessados.

Referência Job Description:  (https://www.gupy.io/blog/divulgacao-de-vagas;
https://rhtech.geekhunter.com.br/como-fazer-uma-descricao-de-vaga-
matadora-e-atrair-os-melhores/)



Título da Vaga 
As palavras que são usadas no título da vaga são as

primeiras impressões da vaga para o candidato.

Portanto, usar uma linguagem clara e que se

comunique de forma precisa farão com que a

mensagem chegue ao candidato sem ruídos.

O JOB DESCRIPTION É
COMPOSTO POR:

Apresentação da empresa 
Conte sobre como é o clima e cultura da sua empresa em um

texto breve, comente sobre como ela começou, quais são seus

objetivos e, qual o tipo de serviço ou produto com o qual

trabalha. Assim, o futuro colaborador poderá entender uma

parcela de como poderá se integrar ao time.



O JOB DESCRIPTION É
COMPOSTO POR:

Descrição do cargo 
Nesse momento, você apresentará ao candidato o que ele irá

desenvolver junto do time, o que se espera de quem ocupar o

cargo. Explicite também algumas metas que espera serem

atingidas. Fique atento, afinal é importante que nesse momento, se

comente sobre os planos da organização para a ascensão de

carreira, para manter os colaboradores motivados.

Localização do Trabalho
Certamente os candidatos buscarão por oportunidades em um raio de localização

próximo de suas preferências. Divulgar onde sua empresa está situada facilitará

para que os candidatos saibam acatamento onde vão atuar.



Requisitos Obrigatórios e Desejáveis
Os requisitos obrigatórios e desejáveis devem estar claros para que o candidato

entenda o que se espera dele e como poderá se desenvolver internamente. Descrever,

por exemplo, em uma vaga de estágio em que o requisito seja estar cursando

Engenharia de Software e conhecimento desejável em aplicações web, será

fundamental na triagem dos candidatos inscritos.

Como se candidatar?
Chame atenção dos candidatos para como deverão se candidatar para vaga

anunciada. Ou seja, use palavras que incentivem o candidato a clicar no botão de

inscreva-se. Além disso, forneça as informações necessárias para que os

profissionais saibam como e onde se candidatarem.

O JOB DESCRIPTION É
COMPOSTO POR:



COMO ENCONTRAR OS
MELHORES CANDIDATOS?

O processo de seleção mesmo que de estagiário, deve ser pensado
de forma estratégica, para que haja assertividade ao contratar um

novo colaborador e não gerar retrabalho ou um custo ao invés de um

investimento.   

Em um estudo realizado pela Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostrou que apenas 21% da

população jovem entre 25 e 34 anos chegam a fase de conclusão do

Ensino Superior. Esta porcentagem está atrelada a diferentes fatores

da realidade socioeconômica brasileira, dentre elas a falta de

oportunidade do primeiro emprego pode ser um dos pontos chaves

para o futuro profissional do jovem.  



COMO ENCONTRAR OS
MELHORES CANDIDATOS?

 Por isso, as empresas que trabalham hoje com programas

de estágio acabam lidando, também, com o desafio de

atrair no meio de tantos jovens o profissional certo.
Aquele que irá gerar resultado ao desenvolver e criar uma

carreira profissional sólida.



DEFINA O PERFIL
PROFISSIONAL QUE VOCÊ
PROCURA

1.

O primeiro passo, antes de qualquer ação de seleção

de candidatos, é ter bem definido o perfil da vaga.
O propósito e o DNA da empresa são peças chave

que vão contribuir para o alinhamento do perfil da

vaga, afinal você já conhece seu público interno e o

novo colaborador será aderente a esta mesma

cultura.

DICAS PARA ENCONTRAR OS
MELHORES CANDIDATOS

2. VALORIZE AS COMPETÊNCIAS

Estagiários são, em sua essência, profissionais em início de
carreira. Portanto, você deve deixar de lado qualquer preconceito

relacionado à falta de experiência e priorizar a competência em

seu processo seletivo. Isso deve ficar claro em todas as fases,

desde a formulação do perfil do candidato à divulgação da vaga.

Se esforce para que todos se sintam convidados a participar da

seleção e integrar a sua equipe.

3.  HABIL IDADES
ESSÊNCIAIS

Logo que o perfil da vaga é definido, as habilidades essenciais se evidenciam. Avalie

no candidato à vaga a capacidade de resolver problemas, encontrar soluções e
como desempenham as tarefas designadas. Um exemplo prático de uma

oportunidade na área de desenvolvimento de software: profissionais dinâmicos,

colaborativos, com foco em resultados e apaixonados por tecnologia e inovação estão

alinhados às expectativas da vaga.



4. SUA VAGA DEVE SER ATRATIVA

Tornar-se uma marca empregadora que

brilhe os olhos não é tão simples, mas nada

impossível.  Invista na divulgação das vagas

de sua empresa, aposte em anúncios
criativos que carregam a identidade da

sua empresa. Destaque quais

oportunidades o profissional atuará em sua

empresa, em como essa experiência

contará para que sua carreira se consolide

e se torne um profissional de sucesso.

DICAS PARA ENCONTRAR OS
MELHORES CANDIDATOS

A remuneração também

pesa nesse momento de

decisão em que o

estudante se colocará à

disposição da vaga em

questão. Valores justos,
atrativos e competitivos
tornam a atenção à vaga

e o desejo de participar

da seleção maiores.

O custo do estágio é o mais barato

no mercado empregador. Mas é

importante demonstrar o quanto o

profissional em posição de estágio é
valorizado em sua empresa, que

todo o trabalho será realizado para

que os objetivos organizacionais

sejam alcançados e que isso poderá

refletir, também, em sua

remuneração.



6 PASSOS PARA
CONDUZIR A
ENTREVISTA COM
ESTAGIÁRIOS

Capítulo 3



Uma vez selecionados os candidatos que melhor se aderem ao perfil da

vaga, dar-se início a etapa de entrevista. Esse é um momento

importante para ambos os envolvidos, o entrevistador e o entrevistado.   

É importante ressaltar que, os candidatos à estágio podem ter pouca,

ou nenhuma, experiência de mercado de trabalho. Por isso, concentre-
se nas competências comportamentais e em experiências

acadêmicas, por exemplo, isso pode contribuir para o processo de

avaliação e consideração do candidato à vaga.



Ao iniciar a entrevista, faça uma apresentação da empresa e detalhe o que
a organização busca do candidato. Não se esqueça de deixar o candidato

à vontade, para que ao conduzir a entrevista o bate papo seja leve. 

Nesse primeiro momento, transmita também os valores e exigências da
empresa de forma leve, mas com energia. Isso fará o candidato compreender

como a organização se comporta e o que espera de um novo colaborador.

Se a estratégia de contratação é a busca por um profissional que agregue para o
desempenho e desenvolvimento da organização, é importante estar atento os

seguintes passos:

DÊ ATENÇÃO À APRESENTAÇÃO DA EMPRESA1 .



Com o apoio do currículo do candidato, conduza a conversa de forma que o
entrevistado argumente sobre as informações fornecidas. Dessa forma será

possível avaliar a veracidade das informações e sanar eventuais dúvidas que

surgirem referente às mesmas.  

Evite fazer perguntas de cunho íntimo, como orientação sexual, que podem abrir

precedente para questões futuras.

2.  FAÇA AS PERGUNTAS CERTAS PARA A ENTREVISTA DE SELEÇÃO



Ao formular as perguntas para a entrevista, tenha em

mente que ser objetivo é essencial. Ser objetivo não é

ser frio, mas conduza a entrevista de forma
estratégica, aproveitando o tempo em que acontece a

conversa com o candidato para coletar as informações e

ser assertivo na tomada de uma decisão vantajosa e

segura para empresa.

4. TORNE A ENTREVISTA OBJETIVA

O comportamento apresentado durante a

entrevista reflete uma parcela do perfil do
entrevistado. Por isso, questionar sobre os

pontos positivos e negativos do candidato é

uma estratégia para interpretar o seu perfil,

além de contribuir para capacidade de

autoavaliação do entrevistado, apesar de já se

ter a resposta.

3.  QUESTIONE PONTOS NEGATIVOS E POSITIVOS



Apontar as informações levantadas pelo

candidato e avaliar a veracidade junto ao

currículo é importante para que, ao

comparar com as outras entrevistas da

mesma posição, poderá auxiliar na tomada
de decisão. É uma tática simples, mas que

auxilia no momento de avaliar todos os

entrevistados.

5.  TOME NOTA DE TODAS AS INFORMAÇÕES

Por fim, apresente as informações inerentes
ao cargo, função a ser exercida, o valor da

bolsa-auxílio, benefícios e a jornada e horário de

trabalho. Além disso, é importante ressaltar as
reais oportunidades de efetivação e
crescimento, para que o estudante entenda

quais caminhos poderá trilhar junto da

organização.   

Evite exaltar metas que não são atingíveis, pois

pode criar falsa expectativa ao candidato. Isso

evita que uma pessoa seja contratada e logo

fiquei desiludida com o cargo.

6. FECHAMENTO DA ENTREVISTA



1 - Conte alguma coisa sobre você.

2 - Por que gostaria de trabalhar em

nossa empresa?

PERGUNTAS QUE NÃO PODEM FALTAR
DURANTE A SELEÇÃO

 3 - O que você considera que ainda há a

melhorar e como você busca fazê-lo?

4 - Descreva uma situação em que você

teve um grande problema no decorrer de

sua vivência acadêmica. Conte o que fez

para lidar com esse desafio.

5 - E suas metas profissionais em

longo prazo? 

6 - Como você descreveria sua

personalidade?

7 - Qual decisão mais difícil teve que

tomar na vida? 

8 - O que você espera do futuro

após o estágio? 

9 - O que você espera ao trabalhar

na nossa empresa?



É importante estar atento à como as perguntas serão
direcionadas ao candidato. Geralmente, o cenário corporativo

de quem está sendo entrevistado é limitado, já que o estágio

muitas vezes é sua primeira vivência em um ambiente de negócios.

Abordar situações que foram vivenciadas durante a graduação

podem contribuir para o momento que se está traçando o perfil do

candidato, para entender se está aderente a cultura da sua

empresa.



CONTRATAÇÃO
DO NOVO
ESTAGIÁRIO
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Quando finalizado o processo de seleção do novo estagiário, se

inicia a etapa de contratação.  É importante estar atento a

legislação do estágio que prevê regras como:

Conforme previsto no art. 9 da Lei nº 11.788 de 25
de setembro de 2008, a empresa é responsável por

contratar em favor do estagiário o seguro contra
acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível

com valores de mercado, conforme fique

estabelecido no termo de compromisso. No caso do

estágio obrigatório, é possível que essa contratação

seja feita pela instituição de ensino participante.

SEGURO ESTÁGIO

Veja o vídeo onde você aprende a contratar um Seguro Estágio de forma

econômica, prática e rápida. Clique aqui e esteja em total conformidade com a lei.

https://www.youtube.com/watch?v=8ipJ4Zzh388


As instituições de ensino, muitas vezes, já possuem

um modelo padronizado para facilitar a coleta de

informações e para que o estágio seja registrado de

acordo com a legislação.

TERMO DE COMPROMISSO
DE ESTÁGIO

A concedente deverá apresentar à instituição de

ensino, a cada seis meses, um relatório das
atividades desenvolvidas pelo estudante. Ao final

do contrato de estágio, esse relatório também deve

ser apresentado à empresa junto da avaliação de

desempenho feita pelo supervisor do estágio.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



Vale lembrar que tanto o estudante quanto a empresa concedente

podem encerrar o contrato a qualquer momento, pois este tipo de

contrato não configura vínculo empregatício e não gera processo de

demissão e aviso prévio.   

Outro ponto importante que deve sempre ser levado em conta, é em

relação às atividades a serem desenvolvidas pelo estudante
durante o período de estágio. O objetivo é que o estudante possa
praticar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua jornada

acadêmica, buscando um amadurecimento profissional.



O processo de atrair e reter talentos é fundamental para

vitalidade da organização. Ao contratar um jovem em início

de carreira, sua empresa estará contribuindo para o
crescimento e a formação de profissionais capacitados
para o mercado de trabalho. Contribuindo também, para

um ambiente organizacional com perfis inovadores.

O estágio é a porta de entrada para muitas oportunidades

do mercado de trabalho, pois possibilita a vivência no

mercado de trabalho, além de contribuir para o

desenvolvimento da organização.  

CONCLUSÃO



VEJA MUITO MAIS
CONTEÚDOS

5 dicas para criar um anúncio de qualidade.

 Seguro Estágio: como funciona e como contratar.

 Admissão de estágio: da seleção a contratação.

Saiba a diferença entre Estágio Obrigatório e Não-Obrigatório.

Como engajar a equipe de trabalho à distância? 5 estratégias home office.

Feedback profissional: Aprenda 5 dicas fundamentais sobre como dar feedback

para estagiários.

Descubra agora qual é o seu perfil comportamental e profissional DISC.

 

Acompanhe também nossos artigos com informações que darão

aquela ajuda na hora de contratar um estagiário.

Clique nos títulos abaixo para saber sobre:

https://www.comocontratarumestagiario.com.br/como-anunciar-uma-vaga-de-estagio-veja-agora-5-dicas-para-criar-um-anuncio-de-qualidade/
https://www.comocontratarumestagiario.com.br/como-anunciar-uma-vaga-de-estagio-veja-agora-5-dicas-para-criar-um-anuncio-de-qualidade/https:/www.comocontratarumestagiario.com.br/seguro-estagio-como-funciona-e-como-contratar/
https://www.comocontratarumestagiario.com.br/admissao-de-estagio-da-selecao-a-contratacao/
https://www.comocontratarumestagiario.com.br/saiba-a-diferenca-entre-estagio-obrigatorio-e-nao-obrigatorio/
https://www.comocontratarumestagiario.com.br/como-engajar-a-equipe-de-trabalho-a-distancia-home-office-durante-a-pandemia/
https://www.comocontratarumestagiario.com.br/feedback-profissional-aprenda-5-dicas-fundamentais-sobre-como-dar-feedback-para-estagiarios/
https://www.comocontratarumestagiario.com.br/descubra-agora-qual-e-o-seu-perfil-comportamental-e-profissional-disc-responda-o-quizz/


Conheça nossas redes sociais

YOUTUBE INSTAGRAMFACEBOOK LINKEDIN

WWW.COMOCONTRATARUMESTAGIARIO.COM.BR

Clique nos ícones abaixo e conecte-se à conteúdos diários sobre

contratação, estagiários e carreira profissional.

https://www.youtube.com/channel/UCTarcnoQRaPcYE4FTbQLhxA
https://www.facebook.com/comocontratarumestagiario
https://www.facebook.com/comocontratarumestagiario
https://www.instagram.com/comocontratarumestagiario/
https://www.youtube.com/channel/UCTarcnoQRaPcYE4FTbQLhxA
https://www.linkedin.com/company/comocontratarumestagiario/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/comocontratarumestagiario/?viewAsMember=true
https://www.comocontratarumestagiario.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCTarcnoQRaPcYE4FTbQLhxA
https://www.instagram.com/comocontratarumestagiario/
https://www.facebook.com/comocontratarumestagiario
https://www.linkedin.com/company/comocontratarumestagiario/?viewAsMember=true
https://www.comocontratarumestagiario.com.br/


A Como Contratar Um Estagiário é uma iniciativa da Local do Seguro - Corretora

de Seguros, garantida pela Liberty Seguros, e faz parte do Grupo GC do Brasil - o

maior grupo de corretoras de seguros do Brasil -, atuante há 15 anos, atuando

principalmente na região da Grande Florianópolis. Une conhecimento, experiência,

parcerias de valor e está sempre à disposição do segurado, atendendo e

acompanhando sinistros e assistências a fim de garantir a melhor atuação da

seguradora. Busca oferecer as melhores soluções para seus clientes, prezando

sempre pelo atendimento ágil para a resolução de qualquer demanda. Além disso,

conta com relacionamento diferenciado com as melhores seguradoras do mercado,

garantindo ao segurado acesso às melhores condições.
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