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É cada vez mais comum nas empresas a contratação de estagiários para integrar as equipes dos 
mais diversos departamentos. Por não terem experiência profissional, a empresa oferece uma 
remuneração mais baixa aos estudantes e muitas vezes acaba se surpreendendo com excelentes 
profissionais sempre dispostos a aprender. 
 
O que muitos empregadores não sabem, entretanto, é que, na hora de contratar estagiários, 
devem levar em consideração alguns cuidados essenciais para que não acabem sendo alvo de 
ações trabalhistas. Por esta razão, formalizar a contratação do estudante é essencial para estar 
em dia com a legislação trabalhista. 
 
Formalizando a contratação 
Em primeiro lugar, é necessário estabelecer um contato direto com a instituição de ensino onde o 
estagiário está matriculado. A empresa deve firmar um convênio com a instituição para a 
contratação de alunos, que é um documento que deve ser assinado uma só vez. 
 
Posteriormente, sempre que contratar alunos daquela instituição, a empresa firmará um termo de 
compromisso entre as partes interessadas (empresa, instituição e aluno) para que a contratação 
seja formalizada. O prazo mínimo do contrato é de seis meses, sendo que o mesmo deve receber 
manutenção periódica para que a empresa não corra o risco de manter na equipe um "falso" 
estagiário. 
 
Isto pode acontecer nos casos em que o aluno tranca a matrícula na universidade e não avisa a 
empresa. Neste tipo de situação, o estagiário pode entrar com uma ação trabalhista contra a 
empresa, por se tratar de um funcionário que trabalha sem registro e sem contrato de estágio. 
 
Anotações na carteira de trabalho 
Além do contrato, é importante fazer as anotações necessárias na carteira de traba lho do 
estagiário, como o tempo de experiência na empresa. Estas informações devem estar expressas 
na parte específica para anotações na própria carteira. 
 
Vínculo empregatício 
Como a maioria das pessoas sabe, o contrato de estágio não caracteriza vínculo empregatício, de 
forma que tanto a remuneração a ser paga ao estudante como o horário de trabalho são 
previamente acordados entre o estagiário e a empresa. A decisão deve estar expressa no contrato 
(ou termo de compromisso) assinado. 
 
Neste sentido, a empresa fica isenta de ter que recolher as parcelas referentes ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), contribuições previdenciárias e outras obrigações 
trabalhistas. A única exigência é que esta retenha o imposto de renda do salário do estudante, 
caso sua remuneração seja superior a R$ 1.058,00 por mês. 
 
Entidades de apoio 
Para as empresas que preferem olhar pelo lado prático, uma boa opção é recorrer aos órgãos de 
apoio que facilitam a contratação de estagiários. Este tipo de serviço é oferecido pelo Centro de 
Integração Empresa Escola (CIEE) e pelo Núcleo Brasileira de Estágios (NUBE). Ambos 
intermediam o contato entre a empresa e o estudante, disponibilizando vagas aos interessados. 
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