Summer@IPN – Informação para Estudantes
Programa de Estágios de Verão
Para promover a relação com o ecossistema de empreendedorismo e
as empresas ligadas ao IPN, são anualmente organizados estágios de
verão, não curriculares, envolvendo estudantes de Universidades e de
Institutos Politécnicos e as empresas do nosso ecossistema.
Os estágios terão a duração de 1 a 3 meses, decorrendo anualmente
entre 1 de julho e 30 de setembro.

Estagiários/as
Serão elegíveis estudantes com idade igual ou superior a 18 anos, efetivamente matriculados no
Ensino Superior universitário ou politécnico, mediante inscrição em formulário próprio.

Entidades de Acolhimento
Qualquer empresa ou entidade do universo IPN, instalada na Incubadora, na Aceleradora, no HIESE
(Penela) ou ao abrigo de contrato de incubação virtual, assim como todas as empresas anteriormente
abrangidas pelo programa de incubação de empresas do IPN. São também entidades de acolhimento
o próprio IPN, a IPN Incubadora e o HIESE (Penela).

OPEN DAY
No dia 28 de abril de 2022, terá lugar o Open Day do Summer@IPN, em formato on line (inscrições
em: https://forms.gle/qacvBcY5g6VDy1tg8).
Pretende-se que com este dia os candidatos fiquem a conhecer um pouco melhor o IPN e o Programa
de Estágios de Verão, tendo também a oportunidade de assistirem a um workshop com dicas úteis
sobre a construção do CV.

Candidaturas e processo de seleção
Os/as estudantes apresentam a sua candidatura a estágio no formulário eletrónico acessível em
https://forms.gle/MP52X2qAyBjffKaH7, de 1 a 31 de Maio de 2022.
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O IPN fará a correspondência entre as vagas disponibilizadas pelas entidades de acolhimento e as
candidaturas recebidas, aproximadamente até dia 10 de junho de 2022.
De seguida, irá promover um evento presencial a decorrer no dia 14 de junho de 2022, às 14h:00m,
nas instalações do IPN, onde as entidades de acolhimento se darão a conhecer e onde serão realizadas
as entrevistas entre entidades e os candidatos pré-selecionados.

Cabe à aos/às estagiários/as


Candidatar-se através do formulário disponibilizado pelo IPN;



Prestar informação verdadeira e exata sobre o seu percurso académico e competências
pessoais;



Disponibilizar-se para um processo de seleção a ser realizado pelo Instituto Pedro Nunes, em
interação com a entidade de acolhimento;



Comprometer-se a realizar o estágio com os mais elevados padrões de empenho e
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profissionalismo;


Assegurar a confidencialidade de toda a informação, técnica, de negócio ou de qualquer outra
natureza a que aceder durante o seu período de estágio ou por causa dele, aceitando para o
efeito celebrar acordos escritos de confidencialidade com todos os envolvidos, previamente
ao efetivo início das atividades de estágio;



Conduzir com ética todas as relações humanas e institucionais;



Participar nos eventos associados ao programa;



Cumprir com o Regulamento disponibilizado e o espírito do programa.

Direitos dos/as estagiários/as


Celebrar um contrato de estágio com a entidade de acolhimento;



Ter um/a orientador/a para o estágio e um Plano Individual de Estágio;



Beneficiar de um seguro de acidentes pessoais, que cubra os riscos de eventualidades que
possam ocorrer durante e por causa das atividades desenvolvidas pelo/a estagiário/a, no
decurso do estágio, bem como nas deslocações entre a residência e o local de estágio;



Receber da empresa de acolhimento o valor equivalente ao subsídio de refeição em prática,
por cada dia completo de estágio;



Receber um certificado de estágio emitido pela entidade de acolhimento, se completar a sua
participação no programa de estágios Summer@IPN.
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Enquadramento legal
Os estágios são enquadrados pelo disposto no Decreto-Lei nº 66/2011 de 1 de junho, pelo
Regulamento Medida Estágios Profissionais (3ª revisão, de 06 de março de 2019) e demais legislação
aplicável.

Contactos: summer@ipn.pt Telef.: 230 700 900
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