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A acção do GAAIVA destina-se a apoiar o aluno durante o seu percurso académico na Escola Superior Agrária de 

Elvas (ESAE) até à sua inserção no mercado de trabalho. Este apoio tem início no acto das matrículas com o 

acolhimento dos alunos, prestação de informações e esclarecimento de questões, nomeadamente: alojamento, 

preenchimento dos impressos, esclarecimento de dúvidas referentes aos estágios intercalares e respectivos 

diplomas de aproveitamento.

DuranteDurante o seu percurso na ESAE o GAAIVA intervém sempre que seja necessário auxiliar o aluno na resolução 

de vários problemas, sejam de natureza económica, de integração ou outra, promovendo a resolução das situa-

ções ou estabelecendo a “ponte” com os Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Portalegre.

Objectivos do Programa de Estágios Intercalares:

- fomentar a criação de oportunidades que possam enriquecer o currículo dos alunos 

- ajuda à inserção do aluno no mercado de trabalho

Divulgação de ofertas de trabalho e de estágios

As ofertas de emprego e de estágios recebidas na ESAE são enviadas para todos os alunos para o endereço de 

correio electrónico por eles fornecido. Todos os alunos que já terminaram os seus cursos e que queiram actual-

izar o seu endereço de correio electrónico, deverão preencher a “Ficha de Contacto” que se encontra 

disponível no sítio da ESAE (www.esaelvas.pt), página do GAAIVA. O gabinete enviará igualmente informação 

de algumas formações mais relevantes. Depois de preenchida deverão enviar a ficha para: gaaiva@esaelvas.pt.
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Regulamento dos estágios intercalares

1.1. O programa de estágios intercalares (adiante designados 

por estágios) da Escola Superior Agrária de Elvas (adiante 

designada por ESAE) visa estimular os alunos a       

aproveitarem os momentos não lectivos para obterem 

formação e experiência em contexto de trabalho em 

entidades que exerçam actividade nas áreas relacionadas 

com os cursos que frequentam.

2.2. O programa é tutelado pelo Gabinete de Apoio ao Aluno 

e Inserção na Vida Activa (adiante designado por GAAIVA).

3. Os estágios são voluntários e não cabe à ESAE, nem à 

entidade de acolhimento  do  estágio,  remunerar  o          

estagiário.

4.4. Os estágios são realizados em períodos não lectivos, 

concretamente nas férias escolares ou nos fins-de-semana, 

não podendo colidir com actividades lectivas, salvo quando 

se realizem no âmbito de uma unidade curricular, sendo 

neste caso de frequência obrigatória.

5.5. Durante os estágios, os alunos estão abrangidos pelo 

Seguro Escolar Obrigatório, mediante um pedido de   

extensão desse mesmo seguro à companhia de seguros que 

é efectuado para este efeito pelo GAAIVA. Para tal, a  

formalização do estágio deverá realizar-se com a              

antecedência mínima de três dias úteis em relação à data 

prevista para o início do estágio.

6. A formalização do pedido de estágio deverá ser feita 

pelo aluno interessado junto do GAAIVA. Para tal, os 

interessados deverão fornecer a seguinte informação:

a)a) Sobre o aluno: nome completo, nº de aluno, qual o 

curso que frequenta e o ano em que está inscrito, 

direcção de correio electrónico e telefone de contacto 

durante o período de estágio;

b)b) Sobre o estágio pretendido: nome e morada da 

entidade de acolhimento, telefone de contacto e 

direcção de correio electrónico (quando exista), nome do 

orientador responsável pelo estágio na entidade de     

acolhimento e telefone de contacto (quando distinto do 

da entidade).

7.7. No final do estágio, cabe ao orientador preencher e 

assinar, se possível apondo o carimbo da entidade de 

acolhimento, uma ficha de avaliação, que poderá ser 

enviada ao GAAIVA por correio, ou em alternativa ser 

entregue ao aluno, que se encarregará de o fazer chegar 

ao GAAIVA. Quando os orientadores expressem o seu 

acordo na ficha de avaliação, os estágios conferirão um 

Certificado de Estágio, emitido pelo GAAIVA.Certificado de Estágio, emitido pelo GAAIVA.
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