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Colegio Alemao do Porto - Estagio 2019 

1. Infonnac;oes gerais 
1.1. Durac;:ao: de 24.06.2019 (primeiro dial a 05.07.2019 (ultimo dial 
1.2. As empresas interessadas receberao, por norma, um estagiario. 

Informar;oes para os alunos 

1.3. 0 estagiario devera considerar-se um colaborador da empresa. Tera assim que: 
- cumprir 0 horario normal de trabalho 
- respeitar as instruc;:oes laborais 
- entrar em contacto com a empresa ou 0 Colegio em caso de doenc;:a 
- submeter-se ao sigilo profissional 

1.4. 0 estagio representa uma atividade letiva, pelo que os estagiarios nao sao remunerados. 
1.5. Os alunos em estagio continuam abrangidos pelo seguro de acidentes pessoais do Colegio. 

2. Preparac;ao e execuc;ao 
2.1.Preparac;ao 

No ambito do treino da autonomia e das capacidades de procura ativa de areas de interesse e respetivas 
oportunidades de trabalho, 0 aluno pesquisa I informa-se sobre empresas I instituic;:oes on de gostaria de ter um 
primeiro contacto com uma atividade profissional. Procede entao a um contacto formal Se 0 estagio for aceite, 0 

aluno pedira a empresa para assinar 0 comprovativo de estagio (ver anexos online) e discute com 0 responsavel 
do estagio os seguintes aspetos: 

horario de trabalho (inicio, fim , pausas) 
condic;:oes de transporte (transportes publicos, boleia) 
alimentac;:ao 
vestuario de trabalho 

Se a instituic;:ao necessitar de um protocolo de estagio, 0 colegio tem um formulario especffico. Entrem, por favor em 
contacto connosco. 

2.2. Execuc;ao 
2.2.1. A empresa nomeia (pelo menos) um colaborador responsavel pelo estagio, 0 qual acompanhara 0 

aluno na empresa, garantindo uma vigilancia adequada. 

2.2.2. 0 aluno devera ter em atenc;:ao as caracterfsticas da empresa, nomeadamente informac;:ao relativa 
a eventuais fontes de perigo e medidas especiais de seguranc;:a. 

2.2.3 0 aluno procura obter conhecimento direto do modo de funcionamento da empresa. Alem disso, 
devera pedir informac;:ao que Ihe permita ficar com uma ideia da formaC;:80 academica e 
profissional que deverao possuir os trabalhadores da empresa, bem como daquilo que se espera 
de quem esta a dar os primeiros passos no mundo laboral. Tambem a estrutura social da empresa 
sera de interesse para 0 aluno. 

2.2.4. Se um estagiario infringir as regras da empresa, 0 Colegio sera informado de imediato e 0 aluno 
abandonara 0 estagio 

2.2.5 . 0 professor responsavel informar-se-a telefonicamente do desempenho do aluno, existindo 
tambem a possibilidade de visitar pessoalmente a empresa. 

3. Documentac;ao 
Toda a documentac;:ao necessaria por parte do Colegio para a realizac;:ao do vosso estagio podera ser 
descarregada da Homepage do CAP: 

www.dsporto.de -> Gymnasium -> Betriebspraktikum 
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