
MAIS

Ela pode variar de 30h ou 20h 
semanais (6h/dia ou 4h/dia)

Separamos as principais informações 
que você precisa saber 

Regras gerais do estágio

Carga Horária
O estágio é regido pela Lei 11.788/2008.
Por não ser parte da CLT - Consolidação das Leis 
do Trabalho, o estágio não é considerado uma 
relação de emprego, e sim, um ato educativo.

Na lei 

O contrato pode durar até dois 
anos. A única exceção se aplica
as pessoas com  deficiência, cuja 
permanência pode ser prolongada. 

Duração 
São 30 dias de recesso remunerados, 
nos casos do contrato de um ano. Em períodos 
menores do que isso, os dias de descanso
são proporcionais aos dias trabalhados.  

Recesso 

Para se informar

A Neoenergia valoriza e 
reconhece seus talentos. 
Por isso, é importante ter 
consciência do seu próprio 
desenvolvimento, sempre 
em busca do aprendizado.

Aprendizagem 
contínua

Foco em gerar mudanças e 
antecipar oportunidades, 

alcançando resultados que 
impulsionem o 

empoderamento.  

Crescimento
e autonomia 

Saber trabalhar de forma
colaborativa é essencial.
Assim, você participa de um ambiente 
diverso enquanto fomenta a empatia. 

Construção 
compartilhada 

Compreender o valor
em agir de maneira sustentável e 

consciente, sendo referência com seu 
comportamento ético e íntegro. 

Atuação
consciente 

Aulas teóricas on-line e desafios práticos, com o objetivo de 
desenvolver nossos estagiários nos desafios de início de carreira, 
com o foco no aprimoramento de competências técnicas e 
comportamentais, buscando sua efetivação na Neoenergia.. Os 
estagiários contam ainda com tutores capacitados para lhes 
auxiliar na realização dos desafios, além do Portal do Estagiário, 
repleto de conteúdos especiais.

Programa de 
Desenvolvimento de Estágio

Cerca de 200 estagiários são efetivados pela companhia a cada ano, 
demonstrando o compromisso com a formação de novos talentos e a 
oportunidade do primeiro emprego. Aliado a isso, a Neoenergia 
disponibiliza primeiramente as vagas para os colaboradores próprios e, 
por fazer parte do Grupo Iberdrola, possui oportunidades no exterior, 
em países como Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e México. 

A Neoenergia convida todos os seus colaboradores a fazerem a 
diferença no mundo e, por isso, incentiva o trabalho voluntário 
com um portal interno de vagas e parcerias com instituições. 

*Os benefícios proporcionados pela Neoenergia podem apresentar diferenças 
entre as empresas do Grupo, em função das especificidades de cada localidade

Oportunidade de 
crescimento interno

Programa de Voluntariado

Todos os estagiários têm acesso à plataforma de idiomas. 
Basta escolher qual deseja estudar, fazer o teste de 
nivelamento e usar livremente, sem limite de horas. 

Programa de idiomas

É obrigatório É desejável:

O estudante precisa estar cursando uma 
graduação ou um curso de tecnólogo

É essencial ter conhecimento básico do Pacote 
Office - Word, Excel,  PowerPoint, etc.;

Disponibilidade para trabalhar 30h ou 20h 
semanais em horário comercial. 

Se destacam aqueles que estejam entre 
um e dois anos para conclusão do curso 
de graduação ou tecnólogo; 

Possuem conhecimento 
em Inglês ou Espanhol; 

Tenham domínio 
do Pacote Office.

PRINCIPAIS REQUISITOS 

Deseja estagiar
na Neoenergia?

Vale Transporte Auxílio de atividade Fïsica

Vale Refeição Programa de Diversidade

Assistência médica e odontológica

Bolsa auxílio compatível com o mercado Seguro de vida

Na NeoenergiaDicas para se destacar 

Os benefícios que a Neoenergia oferecePara aproveitar 

Acompanhe o site da Neoenergia para ficar por dentro de todas as novidades. 

Seja protagonista da sua carreira e Boa Sorte! 

 Para o programa de estágio universitário


