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Caro(a) aluno(a)
Como já sabido, a Universidade Anchieta conta agora com o Portal Carreiras. Nele todos terão acesso à vagas de estágio e
efetivas, possibilidade de acompanhar sua participação em processos seletivos, poderão lançar suas propostas de estágio
Obrigatórios ou Não obrigatórios e muito mais.
Para facilitar, criamos um passo a passo para o lançamento de Proposta de estágio pelo portal.
1. Na barra de pesquisa do seu navegador, digite https://carreiras.anchieta.br;
2. Selecione na barra superior o item ALUNO para ser direcionado a tela de login. Se você ainda não cadastrou uma senha,
informe o seu CPF e clique no botão ENTRAR. Caso já tenha senha, basta efetuar login. e preencha os dados solicitados.
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3. Confirme seus dados de aluno e conclua seu currículo; clicando em MEU CURRICULO;
4. Escolha a modalidade da proposta que deseja lançar, clique na modalidade e em seguida em CONSULTA CONVÊNIOS.
Escreva o nome da empresa ou o CNPJ da pesquisa.
a. Caso a empresa possua CONVÊNIO APROVADO na modalidade de seu estágio (Estágio obrigatório ou Estágio não
obrigatório) conosco, siga os passos a seguir para lançar proposta de estágio.
b. Caso a empresa não possua, solicite ao RH da empresa que entre no portal pelo mesmo endereço/link que você entrou,
realize ou acesse seu cadastro e em seguida, clicando em CONVÊNIO, faça a solicitação;
c. Caso se status diferente, solicite ao RH da empresa que entre em contato conosco para finalizarmos as
pendencias contratuais através do número (11) 4527-3444 ou pelo e-mail carreiras@anchieta.br.
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Para lançar sua proposta:
Estágio não obrigatório
A. Na barra de opções à esquerda, selecione ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS;
B. Clique em SOLICITAÇÕES DE ESTÁGIO em seguida, clique em CADASTRAR;
C. Em Solicitação de estágio, selecione seu curso e em seguida, preencha o CNPJ ou CPF do estabelecimento em que fará
suas horas de estágio, em seguida clique em PRÓXIMO;
D. Confira a razão social e caso esteja correto, clique em CONFIRMAR;
E. Preencha TODOS os dados solicitados (os marcados com “*” ou não) e em seguida SALVAR. TODOS os dados serão
analisados e caso encontremos inconformidade, sua proposta poderá ser indeferida;
F. Assim que todos os dados forem preenchidos, clique em enviar proposta de estágio;
G. O prazo para analise desta solicitação pode durar “até” 10 dias uteis em caso de solicitações completas. Por conta disso,
indicamos que preencha e envie sua proposto o quanto antes para não se prejudicarem no início de seus estágios.
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Para lançar sua proposta:
Estágio obrigatório
A. Na barra de opções à esquerda, selecione ESTÁGIO OBRIGATÓRIO;
B. Clique em PROPOSTAS DE ESTÁGIO em seguida, clique em CADASTRAR;
C. Preencha TODOS os dados solicitados (os marcados com “*” ou não) e em seguida PRÓXIMO. TODOS os dados serão
analisados e caso encontremos inconformidade, sua proposta poderá ser indeferida;
D. Assim que todos os dados forem preenchidos, clique em enviar proposta de estágio;
E. O prazo para analise desta solicitação pode durar “até” 10 dias uteis em caso de solicitações completas. Por conta disso,
indicamos que preencha e envie sua proposto o quanto antes para não se prejudicarem no início de seus estágios.

