
 
 

PROCESSO DE PRÉ-INSCRIÇÃO 
ESTÁGIO INTERNACIONAL NA ALEMANHA 

 

PROCESSO DE PRÉ-INSCRIÇÃO- 1ª, 2ª E 3ª ETAPAS 
 

A pré-inscrição é a primeira etapa a ser cumprida para viabilizar a participação no Programa Estágio Internacional na 

Alemanha. Nesta etapa, o candidato declara seu interesse em participar do Programa, através do envio de e-mail para o 

endereço correspondente a sua unidade escolar com a documentação necessária listada abaixo, a partir do dia 29/04 às 

10h até o dia 15/05 às 20h. 

Não há exigência de nenhum pagamento ou comprometimento do candidato no futuro, esta etapa representa 

simplesmente a declaração de seu interesse em participar do Programa. 

Os estudantes receberão até o dia 30/05, após a validação da documentação enviada, a confirmação de sua pré-inscrição 

e informações das próximas etapas do processo. 

Os estudantes interessados deverão comparecer aos encontros preparatórios programados para os dias 19/10 e outras 

datas a serem confirmadas. 

CONTATO DE ATENDIMENTO DAS LOJAS 
 

Unidade Panamby 
Experimento São Paulo 
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.869 – Jardim America 
Tel: (11) 3707-7122 
E-mail: estagioalemanha3@experimento.com.br 
Contato: Danielle, Fabiana, Gustavo, Marília e Michelle 
 

Unidade Valinhos 
Experimento Campinas 
Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, 682 – Cambuí 
Tel: (19) 3255 2203 
E-mail: estagioalemanha2@experimento.com.br 
Contato: Mariana e Natalia 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Os documentos listados abaixo devem ser preenchidos, assinados e datados em local indicado para tal e enviados por e-

mail para a Experimento: 

 Cópia simples dos boletins do 1º período; 

 Carta de Apresentação - com o perfil, interesses e motivos para participar do programa, máximo 01 lauda em 

alemão; 

 Currículo - CV em alemão; 

Observação: o nível de alemão exigido no pré-requisito será confirmado pelo Colégio Visconde de Porto Seguro. 

IMPORTANTE: no campo assunto do e-mail, colocar: nome completo do estudante, classe e unidade escolar.  

Ex.: Assunto: Ana Paula Silva - 5-1MC2, Valinhos 
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