
 

 

 

PROGRAMA DE ESTÁGIO WEG 
PERGUNTAS FREQUENTES 

 
1. Quem pode se inscrever no Programa de Estágio? 
As oportunidades são para estudantes de curso técnico e superior (engenharia e 
administrativa). 
Para estágio em engenharias e tecnologias é necessário estar nos 4 últimos semestres e 
estágios para áreas administrativas, estudantes em qualquer fase do curso superior podem 
se inscrever. 
 
 
 
2. Como faço para me inscrever no Programa de Estágio? 
Você deve acessar o site www.weg.net/estagio e selecionar uma das categorias disponíveis: 
Superior Engenharia (Engenharia), Administrativa (demais curso superior) ou Técnica (curso 

técnico). 
Verifique os requisitos solicitados. Estando de acordo, clique em “Faça sua inscrição” e 
cadastre/atualize o seu currículo. 
 
 
 
3. Nunca fiz cadastro na WEG. Como faço para me inscrever? 
Na categoria selecionada: administrativa, engenharia ou técnico, clique na opção “Faça sua 
inscrição”. Ao abrir o formulário de cadastro, clique em Novo Currículo e preencha todos os 
dados solicitados.  Em seguida o sistema abrirá a tela do currículo para completar o cadastro 
e confirmar sua inscrição. 
 
 
 
4. Já tenho cadastro na WEG. Como faço para participar? 
Informe o email e a senha cadastrada anteriormente para acessar o seu currículo. Preencha 
os dados solicitados.  
 
 
 
5. Tenho cadastro na WEG, mas meu e-mail mudou. 
Primeiramente você deverá entrar no currículo com o e-mail antigo, em seguida, na aba 
Dados Pessoais, em Dados para contato, alterar o e-mail, cadastrando o novo e-mail. 
Após esse procedimento, o seu e-mail de acesso ao currículo passa a ser o novo e-mail 
cadastrado!   
 
 
 
6. Esqueci minha senha, como faço? 
No formulário de cadastro, informe o e-mail cadastrado no seu currículo e clique no botão 
Esqueci minha senha. Siga os passos solicitados e você receberá uma nova senha de acesso 
ao currículo. 
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7. Esqueci minha senha, e não tenho mais acesso ao e-mail cadastrado no currículo, 
como faço? 

No formulário de cadastro, informe o e-mail cadastrado no seu currículo e clique no botão 
Esqueci minha senha. Um dos passos para a troca da senha é a confirmação do e-mail de 
envio da nova senha. Caso não tenha mais acesso ao e-mail apresentado na tela, você pode 
alterar informando o e-mail que é para ser enviada a nova senha. 
 
 
 
8. Recebi a senha no novo e-mail, como faço para acessar o currículo? 
Retorne ao currículo, e na tela inicial do cadastro informe o e-mail que está cadastrado no 
seu currículo, a nova senha e clique em Entrar. 
O sistema solicitará a troca de senha e liberará a atualização do currículo/ inscrição. 
É recomendado que faça a alteração do e-mail, conforme orientado na pergunta 5. 
 
 
 
9. Informei meu e-mail e cliquei na opção “Esqueci minha senha”. Apareceu à 

mensagem Candidato não encontrado no sistema. Por favor, verifique e tente 
novamente. O que faço? 

Isso ocorre, pois, o candidato não tem cadastro na WEG. Volte à tela inicial do formulário de 
cadastro, clique em Novo Currículo e siga os passos para fazer o cadastro/ inscrição. 
 
 
 
10. Informei meu e-mail e cliquei na opção “Esqueci minha senha”. Apareceu a 

mensagem “O e-mail informado existe para mais de um candidato. Verifique”. O que 
faço? 

Este e-mail existe para mais de um candidato em nosso sistema. Como o e-mail deve ser 
único por candidato, entre em contato com o Recrutamento WEG no telefone 47 3276-7191 
para resolver essa situação. 
 
 
 
11. Fiz minha inscrição. E agora? 
Fique atento ao seu e-mail! 
Sua inscrição será analisada, considerando os requisitos solicitados, e caso selecionado nas 
etapas do processo seletivo, será encaminhado e-mail com as informações e orientações. 
 

Atenção: coloque o e-mail recrutamento@weg.net como confiável, para evitar que as 
mensagens sejam bloqueadas ou identificadas como Spam. Verifique também o lixo 
eletrônico da sua caixa de mensagem. 
 
 
 
12. Já sou colaborador WEG. Posso me inscrever? 
Para colaboradores a empresa oferece um modalidade de estágio diferenciada. Para 
informar-se, entre em contato com a área de Treinamento, fone 47 3276 4910, com Maristela. 
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13. O estágio é remunerado?  
Sim. O valor da bolsa auxílio varia conforme fase do curso e carga horária de estágio. 
 
 
 
14. Qual a carga horária do estágio? 
A carga horária de estágio pode ser de 6h ou 8h diárias, sendo definida pela Instituição de 
Ensino. 
 
 
 
15. Qual a duração do estágio? 
O estágio tem a duração de cinco meses, podendo ser prorrogado por mais cinco meses, 
mediante disponibilidade de vaga, desempenho do estágio e vínculo com a Instituição de 
Ensino. 
 
 
 
16. Quais benefícios oferecidos? 

 Agência bancária interna 

 Alimentação subsidiada 

 Atendimento ambulatorial 

 Auxílio moradia (conforme política da empresa) 

 Biblioteca interna 

 Bolsa auxílio 

 Brinde de natal (para estagiários do segundo semestre) 

 Ginástica laboral 

 Seguro de vida em grupo 

 Vale transporte 

 Recesso remunerado proporcional 
 

Nota: Os benefícios podem variar conforme a unidade da empresa. 
 
 
 
17. Ao término do estágio serei efetivado? 
A efetivação é um dos principais objetivos do programa de estágio, porém está vinculada ao 
desempenho do estagiário e a disponibilidade de vaga na empresa. 
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