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Para os jovens, o estágio 
é uma oportunidade de apren-
dizado e de chegarem mais 
bem preparados ao mercado 
de trabalho. Para as empresas, 
proporciona a descoberta e a 
retenção de novos talentos. 

Os estagiários têm um dia 
dedicado a eles – 18 de agosto 
–, que será comemorado nes-
te domingo. O Instituto Euval-
do Lodi (IEL/AL) é referência 
no recrutamento, seleção e 
acompanhamento de estagiá-
rios para empresas alagoanas. 
Somente de janeiro a junho 
deste ano, o IEL inseriu mais 
de 1.700 estagiários no mer-
cado, em todo o Estado.

Segundo a coordenadora 
de Educação Empresarial e 
Desenvolvimento de Carreira 
da instituição, Thayse Ferro, 
o bom exemplo vem de casa. 
“Todas as coordenadoras do 
IEL foram nossas estagiárias 
e 50% dos colaboradores tam-
bém. E o nosso número de es-
tudantes inseridos no mercado 
é para ser celebrado todos os 
dias, em especial, no Dia do 
Estagiário!”, frisa Thayse.

Inovação
O Pratagy Beach Resort, 

situado no Litoral Norte, é uma 
das empresas que desenvol-
vem um programa de retenção 
de talentos, com a parceria do 
IEL. A gestora de Pessoas do 
resort, Elaine Gomes, conta 
que a empresa busca alunos 
que tenham, em seu perfil, 
muita vontade de adentrar ao 
mercado de trabalho com um 

diferencial: a busca pela inova-
ção no seu dia a dia de estudo.

A empresa Análise Con-
tábil também valoriza os es-
tagiários. Com sede em Ara-
piraca-AL e filiais em Delmiro 
Gouveia-AL, Neópolis-SE e 
Aracaju-SE, possui hoje 80 

funcionários. Dos 30 estagiá-
rios selecionados pelo IEL que 
passaram pela Análise Con-
tábil, 21 foram contratados. 
Destes, seis ocupam cargos 
de gestão. 

“Eles são melhores na 
busca por crescimento e na 

produtividade. Estou muito 
satisfeita com a mão de obra 
[formada por ex-estagiários]”, 
disse a empresária Neuzete 
Domingos.

A reportagem completa 
está no site do IEL, no endere-
ço al.iel.org.br.

IEL comemora Dia do Estagiário com 
1,7 mil jovens inseridos no mercado 

Elaine Gomes (e), do Pratagy Beach Resort, valoriza estudantes que inovam Thayse Ferro destaca números do IEL

Empresária Neuzete Domingos (c) já contratou 21 estagiários para a Análise Contábil, dos quais seis são gestores 


