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O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) – Núcleo Regional do

As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da

Tocantins, é uma instituição privada, sem fins lucrativos,

administração pública direta, autárquica e fundacional de

criada em 2000. É uma das entidades da FIETO – Federação

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito

das Indústrias do Estado do Tocantins.

Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de
nível superior, devidamente registrados em seus respectivos

  

conselhos, podem oferecer estágio.

Programa IEL de Estágio



Desenvolvimento empresarial
Estudos e pesquisas

Estudantes, com pelo menos 16 anos de idade, que

Recrutamento e Seleção de Profissionais (Emprego)

estiverem frequentando o ensino regular, em instituições

Capacitação empresarial

de educação superior, de educação profissional, de ensino
médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de
jovens e adultos (art. 1º da Lei nº 11.788/2008).

   
Administração de estágios
Emissão do termo de compromisso de estágio
Emissão da apólice de seguro contra acidentes
pessoais para o estagiário
Orientação quanto ao período de recesso
Acompanhamento da vigência do termo
de compromisso de estágio
Administração da folha de pagamento
Suporte na rescisão do termo de compromisso
de estágio

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado,

Análise Curricular

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à

Teste de redação

preparação para o trabalho produtivo de estudantes.
O estágio integra o itinerário formativo do estudante

Teste de habilidade em Microsoft Excel, Word
e Power Point (teórico ou prático)

e faz parte do projeto pedagógico do curso.

Entrevistas individuais

O estágio visa o aprendizado de competências próprias

Prova situacional

da atividade profissional e a contextualização curricular,

Dinâmica de grupo

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida

Teste de raciocínio lógico

cidadã e para o trabalho.

*Consulte os valores para cada serviço

Estágio Supervisionado



Acompanhamento do vínculo acadêmico
do estagiário na instituição de ensino

