
 

 
VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Baruel e Barreto Advogados é altamente especializado em Direito Tributário, 
atuando no contencioso judicial, administrativo e consultoria mediante a 
prestação de serviços personalizados, com um atendimento muito próximo aos 
clientes e com um grande foco no resultado. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 1º ano 
• Interesse em Direito Tributário e em Processo Judicial e Administrativo 

 
Remuneração: 
 

• Bolsa-Auxílio de R$ 1.300,00 
• Auxílio-Alimentação de R$ 29,50 por dia 
• Vale Transporte 
 

Endereço: 
 
Rua Bela Cintra 772, 7º andar, Consolação 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para solange@baruelbarreto.com.br  

 

 



 
 

VAGAS – 1º ANO 
 

Área: Consultivo Imobiliário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 
O escritório Bicalho e Mollica Advogados é referência em Direito Imobiliário no 
Brasil. Com uma equipe altamente especializada e atuação em relevantes 
operações no mercado imobiliário, somos reconhecidos como referência no direito 
imobiliário no Brasil. Por essa destacada atuação, o Escritório tem como clientes 
os principais players do mercado, estando apto a fornecer aos seus clientes uma 
especializada assessoria jurídica durante todo o processo de desenvolvimento do 
negócio imobiliário. 

 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 1º ano 
• Início imediato 

 
Remuneração: 

 
• Bolsa auxílio compatível valor de mercado 
• Vale refeição 
• Auxílio transporte  
• 13º salário 

Endereço: 
 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600 | 7° andar 
 
Contato: 

Os Interessados em participar do processo seletivo enviar cv com o 
assunto ―vaga de estágio‖ para: 
maria.verrastro@bicalhoemollica.com.br 

 



 

 

 
VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Contencioso Cível- Propriedade Intelectual 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 
O Em 2000, ano em que se comemorou o centenário do escritório, foram criados o 
Instituto Dannemann Siemsen e a sociedade Dannemann Siemsen Advogados. 
Atualmente, somos o maior escritório da América Latina na área de propriedade 
intelectual, atuando fortemente no Brasil e  
nos 5 continentes. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 1º ano 
• Inglês é um diferencial 

 
Remuneração: 

 
• Compatível com o mercado 

 

Endereço: 
 
Av. Indianópolis, 739 - Moema 
 
Contato: 
 

Interessados enviar currículo para: gsilva@dannemann.com.br 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Consultivo Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
  
O escritório Rayes e Fagundes Advogados Associados 
tem figurado de modo recorrente entre os mais admirados escritórios de advocacia 
do Brasil. O traço que diferencia é o compromisso de que seus clientes sejam 
sempre atendidos pelos advogados mais experientes. Esse compromisso, apesar de 
aparentemente simples, faz toda a diferença: os clientes sentem-se seguros e os 
resultados obtidos são os melhores possíveis. Reconhecido na advocacia 
contenciosa e na corporativa, seu objetivo é ganhar os casos que são confiados no 
litigioso e encontrar soluções criativas para os problemas dos clientes, permitindo 
que eles concretizem seus negócios: somente advogados experientes conseguem 
isso. 
 

 
Remuneração: 

 
• Cursando 1º ano 
• Bolsa estágio R$1400 
• Vale Refeição  

 
Endereço: 
 
Av. Chedid Jafet, 222 | bloco C | 1º andar 
 
Contato: 
 
Interessados mandar cv para selecao@rfaa.com.br 

 
 



 

 

 
VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Baruel e Barreto Advogados é altamente especializado em Direito Tributário, 
atuando no contencioso judicial, administrativo e consultoria mediante a 
prestação de serviços personalizados, com um atendimento muito próximo aos 
clientes e com um grande foco no resultado. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 2º ano 
• Interesse em Direito Tributário e em Processo Judicial e Administrativo 

 
Remuneração: 
 

• Bolsa-Auxílio de R$ 1.300,00 
• Auxílio-Alimentação de R$ 29,50 por dia 
• Vale Transporte 
 

Endereço: 
 
Rua Bela Cintra 772, 7º andar, Consolação 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para solange@baruelbarreto.com.br  

 
 



 

 

 
VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Empresarial 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Fialdini Advogados atua há mais de uma década em áreas de 
expertise, assessorando os mais diversos players do mercado, como bandeiras, 
instituições de pagamento, fintechs, facilitadores, startups, emissores de moedas 
virtuais, gestores de contas de pagamento, instituidores de programas de 
fidelização, instituições financeiras, fundos de investimento e investidores. Seu 
time de especialistas busca atender às mais diversas necessidades de seus clientes 
em todas as áreas correlatas do direito, desde a estruturação dos negócios até a 
solução de controvérsias. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 2º ano 
• Inglês avançado 
• Experiência prévia será considerado diferencial 
 

Remuneração: 
 

• A combinar 
 

Endereço: 
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para jsouza@fialdiniadv.com.br , com o assunto "Vaga - 
Advogado" ou "Vaga - Estagiário". 

 



 

 
VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Empresarial 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Fundado em novembro de 2001, Bichara Advogados é voltado ao Direito 
Empresarial. Presente no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e 
Vitória, o Escritório integra renomadas alianças de escritórios no Brasil e no 
exterior. Ao longo dos anos, Bichara Advogados tornou-se referência no meio 
jurídico, acumulando inúmeros prêmios nacionais e internacionais. A missão do 
Escritório é a prestação de serviços jurídicos de máxima qualidade, pautados na 
ética, com agilidade, atendimento personalizado, disponibilidade integral e 
relacionamento próximo ao cliente.  

 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 2° ano 
• Ser dinâmico(a), esforçado(a) 
• Disponível, que saiba lidar com pressão e grande demanda de serviço 

 
Remuneração: 

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado 

 
Endereço: 

 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 - Torre Norte, 23° andar - Vila 
Nova Conceição, São Paulo - SP, 04543-907 
 
Contato: 

 
E-mail para envio do currículo: jessica.souza@bicharalaw.com.br; 
carolina.viana@bicharalaw.com.br  e selecao@bicralaw.com.br. Favor colocar 
como título do e-mail: VAGA DE ESTÁGIO – CND 



 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Societário - M&A 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O PVG é um escritório de advocacia de excelência que reúne relevante histórico 
de clientes e casos atendidos, e vem sendo reconhecido pelas principais 
publicações especializadas. Eles atuam nas principais áreas de assessoria jurídica 
empresarial, particularmente em direito societário e aquisições, mercado de 
capitais, direito bancário, direito tributário, contencioso e arbitragem. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 3º ano 
• Fluência em inglês 

 
Remuneração: 

 

• A combinar 

Endereço: 

 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1306, 6º andar 

 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para rh@pvg.com.br 

 



 

 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 
A BioMarin Brasil Farmacêutica (indústria farmacêutica que desenvolve 
medicamentos para doenças raras e raríssimas) está em busca de estagiário para 
atuar na área de Legal & Compliance. 
A equipe é extremamente boa, super empenhados a ensinar e você terá muita 
autonomia para desenvolver projetos. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 3º ano 
• Previsão de contratação para setembro/outubro 2018 

 
Remuneração: 

 
• Bolsa auxílio acima do valor de mercado 
• Vale refeição 
• Auxílio transporte ou estacionamento 
• Seguro de vida   
• Plano de saúde 

 
 
Contato: 

 
Para candidatar-se, por favor entrar no link abaixo e participar do processo 
seletivo  
https://www.vagas.com.br/vagas/v1745777/estagio-em-legal-compliance-
biomarin?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic 

 



 

 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Execução Civil 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 
Reis, Souza & Takeishi Advogados é formado por profissionais com ampla 
experiência prática, com visão empresarial, aptos a identificar as necessidades 
especiais de nossos clientes. 
Seu objetivo é oferecer um serviço personalizado com alta eficiência e qualidade. 
Eles mantem alianças estratégicas com os principais escritórios 
de advocacia internacionais, visando a máxima excelência em nossos serviços. 
Atuam em diferentes setores de negócios e prestamos assessoria jurídica em todas 
as áreas do Direito ligadas à atividade empresarial. 

 
Pré-requisitos: 
 

• Cursando 3º ano 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado  
• Seguro de Vida  
• Vale Refeição 
• Vale transporte 

Endereço: 

Rua Amaro Cavalheiro, 347, Conjunto 2015, CEP 05425-011 / Pinheiros 
 
Contato: 

 
O Interessados enviar e-mail para: luiz.castro@reisesouza.com.br com assunto: 
―Vaga de Estágio‖ 

 



 

 

 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Criminal 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 
Especializado na advocacia criminal, o Escritório Badaró Advogados Associados foi 
fundado em 1994, com sede em São Paulo. Posteriormente, abriu filial na cidade 
de Taubaté. O Escritório atua em todo o país, seja diretamente por seus 
advogados, seja por meio de uma rede de renomados escritórios correspondentes. 
Formado por profissionais experientes e com décadas de atuação na área criminal, 
oferece aos seus clientes uma advocacia criminal que busca o padrão de eficiência 
e profissionalismo dos grandes escritórios, mas com uma atenção e cuidados 
próprios de uma advocacia artesanal.  

 
Pré-requisitos: 
 

• Cursando 3º ano 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado  
• Vale Refeição 
• Vale transporte ou estacionamento  

 
Endereço: 
 
R Jerônimo da Veiga, 164 cj 18 - Itaim Bibi - São Paulo 
 
Contato: 

 
Os currículos deverão ser encaminhados pra o e-mail 
badaroadvogados@badaroadvogados.com.br e conter no assunto: ANÚNCIO VAGA 
DE ESTÁGIO GRUPO MACK. 



 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível  

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Fundado em 2000, Gordilho e Napolitano Advogados tem forte atuação e destaque na 
advocacia de litígios e na estruturação de medidas para a prevenção de demandas e 
obtenção dos melhores resultados naquelas já instaladas. Com sede em São Paulo, o 
escritório conta com mais de 50 profissionais especializados em diferentes áreas do 
Direito, além de correspondentes qualificados e preparados para atuar em todo o território 
nacional. A forte atuação contenciosa qualifica e auxilia o escritório em outros ramos da 
Advocacia, como, por exemplo, na estruturação e revisão de diversos tipos de contratos e 
documentos societários ou em planos de sucessão, desenvolvidos com profundidades 
técnica e teórica intimamente ligadas à experiência do escritório junto aos problemas 
reais que são enfrentados em juízo ou em arbitragens. 
 

Pré-requisitos: 
 

• Cursando 3º ano 
• Língua Estrangeira será um diferencial 
• PUC - USP - Mack - FMU 
• Alunos do período noturno  

 

Remuneração: 
 

• A combinar 

Endereço: 
 
Av. Brig. Faria Lima, 3.900, 7º andar 

 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para rh@gnadvogados.com.br  

 



 

 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Fundado em 1982, Aires Barretto Advogados Associados iniciou suas atividades no 
Estado de São Paulo, contando com a experiência e o conhecimento jurídico do 
Professor Aires F. Barreto que, desde então, vem oferecendo aos seus clientes um 
serviço altamente qualificado. O escopo inicialmente estabelecido seguiu gerações 
e tomou corpo, abrindo espaço para um escritório conceitual, comprometido com 
a excelência na prestação de serviços, atendendo às demandas e necessidades de 
cada cliente, de forma personalizada e com extrema acuidade. O escritório volta-
se principalmente à advocacia empresarial. Atua em litígios judiciais e 
extrajudiciais. Presta serviços de consultoria com foco nas áreas tributária, 
societária e cível. Em 2014, foi aberta filial na cidade do Rio Janeiro. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 3º ano 
• Experiência em contencioso  

 
Remuneração: 

• A combinar 

Endereço: 
 
Avenida Paulista 1765, 6º andar 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para advocacia@airesbarreto.adv.br 



 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Empresarial 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Fialdini Advogados atua há mais de uma década em áreas de 
expertise, assessorando os mais diversos players do mercado, como bandeiras, 
instituições de pagamento, fintechs, facilitadores, startups, emissores de moedas 
virtuais, gestores de contas de pagamento, instituidores de programas de 
fidelização, instituições financeiras, fundos de investimento e investidores. Seu 
time de especialistas busca atender às mais diversas necessidades de seus clientes 
em todas as áreas correlatas do direito, desde a estruturação dos negócios até a 
solução de controvérsias. 
 
Pré-requisitos: 
 

• Cursando 3º ano 
• Inglês avançado 
• Experiência prévia será considerado diferencial 
 

Remuneração: 
 

• A combinar 
 

Endereço: 
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para jsouza@fialdiniadv.com.br , com o assunto "Vaga - 
Advogado" ou "Vaga - Estagiário". 



 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Direito Econômico – Concorrencial – Comércio Internacional - Consumidor 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Magalhães e Dias tem sede em São Paulo e filial em Brasília, onde 
atua há mais de 20 anos. O escritório tem o maior departamento especializado em 
antitruste do Brasil e vem assessorando clientes em grande parte dos principais 
casos de defesa da concorrência nos últimos anos. É composto por 23 profissionais, 
entre advogados e economistas, sendo que 18 deles atuam, direta ou 
indiretamente, com Direito Econômico. Seus advogados têm ampla experiência na 
advocacia empresarial, com sólidos conhecimentos teóricos e práticos nas áreas de 
atuação. Grande parte de seus profissionais possuem título de doutorado em 
direito e/ou economia e lecionam em instituições de ensino de relevo do país. 
Ademais, os profissionais do escritório contam com publicações de peso no Brasil e 
no exterior em livros, revistas especializadas de prestígio e jornais de negócios e 
economia. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 3º ano 
• Inglês avançado 
 

Remuneração: 
 

• A combinar 
• Vale Refeição 
 

Endereço: 
 
Rua Armando Penteado, 304 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para selecao.economico@magalhaesdias.com.br  



 

 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Arystóbulo Freitas Advogados se mantém atualizado com as principais 
inovações e alterações do sistema jurídico. São mais de 20 anos de experiência em 
prestar serviços jurídicos personalizados, com atuação ampla graças à formação 
multidisciplinar de seus sócios e advogados.  
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 3º ano 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa-Auxílio compatível com o mercado 
• Vale Transporte 
• Assistência Médica 
 

Endereço: 
 
Rua Funchal, 418, 36º andar 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para nancy.ishida@afreitas.com.br  
 
 
 

 

 



 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Criminal 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Especializado na advocacia criminal, o Escritório Badaró Advogados Associados foi 
fundado em 1994, com sede em São Paulo. Posteriormente, abriu filial na cidade 
de Taubaté. O Escritório atua em todo o país, seja diretamente por seus 
advogados, seja por meio de uma rede de renomados escritórios correspondentes. 
Formado por profissionais experientes e com décadas de atuação na área criminal, 
oferece aos seus clientes uma advocacia criminal que busca o padrão de eficiência 
e profissionalismo dos grandes escritórios, mas com uma atenção e cuidados 
próprios de uma advocacia artesanal.  
 
Pré-requisitos: 

 

• Cursando 3º ano 

 
Remuneração: 
 

• A bolsa-auxílio de acordo com o mercado de trabalho. 
• Vale-Transporte ou estacionamento 
• Vale-Refeição 

Endereço: 
 

Rua Jerônimo da Veiga, 164 cj 18 - Itaim Bibi - SP - São Paulo 
 
Contato: 

 
Os currículos deverão ser encaminhados pra o e-mail 
badaroadvogados@badaroadvogados.com.br  e conter no assunto: ―ANÚNCIO VAGA 
DE ESTÁGIO GRUPO MACK. 



 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Empresarial 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fraga, Bekierman & Cristiano Advogados é um escritório de advocacia empresarial, que 
prima pela qualidade, dinamismo, criatividade e eficiência no atendimento aos seus 
clientes, baseado na manutenção de um relacionamento acessível e próximo. Seu 
escritório atende clientes nacionais e estrangeiros dos mais diversos segmentos, tais como 
infraestrutura (incluindo petróleo e gás, energia, concessões, navegação), indústrias 
química e farmacêutica, bebidas e alimentos, bem como prestadores dos mais variados 
serviços, dentre os quais telecomunicações, tecnologia, mercado financeiro e de capitais. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Cursando 3º ano 

• Desejável conhecimento na área consultiva tributária, em contratos e em 
societário 

• Domínio do Pacote Office 

• Inglês avançado/ fluente 

• Interesse por atualidades e inovação será um diferencial 

• Vivência em diligências a órgão públicos, acompanhamento processual e 
emissão de certidões será um diferencial 

 
Remuneração: 

 
• Bolsa auxílio compatível com o mercado 
• Demais benefícios 

 
Endereço: 

 

Rua Fidêncio Ramos 223 – Conj. 71 Vila Olímpia – 04551-010 São Paulo – SP 
 
Contato: 

 
Os interessados, que preencham o perfil indicado, devem encaminhar currículo 
exclusivamente para o seguinte endereço de e-mail: sp@fblaw.com.br 

 



 

 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Societário - M&A 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O PVG é um escritório de advocacia de excelência que reúne relevante histórico 
de clientes e casos atendidos, e vem sendo reconhecido pelas principais 
publicações especializadas. Eles atuam nas principais áreas de assessoria jurídica 
empresarial, particularmente em direito societário e aquisições, mercado de 
capitais, direito bancário, direito tributário, contencioso e arbitragem. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 4º ano 
• Fluência em inglês 

 
Remuneração: 
 

• A combinar 

Endereço: 

 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1306, 6º andar 

 
Contato: 
 

 
Interessados, enviar e-mail para rh@pvg.com.br 

 



 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível  

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Fundado em 2000, Gordilho e Napolitano Advogados tem forte atuação e destaque na 
advocacia de litígios e na estruturação de medidas para a prevenção de demandas e 
obtenção dos melhores resultados naquelas já instaladas. Com sede em São Paulo, o 
escritório conta com mais de 50 profissionais especializados em diferentes áreas do 
Direito, além de correspondentes qualificados e preparados para atuar em todo o território 
nacional. A forte atuação contenciosa qualifica e auxilia o escritório em outros ramos da 
Advocacia, como, por exemplo, na estruturação e revisão de diversos tipos de contratos e 
documentos societários ou em planos de sucessão, desenvolvidos com profundidades 
técnica e teórica intimamente ligadas à experiência do escritório junto aos problemas 
reais que são enfrentados em juízo ou em arbitragens. 
 

Pré-requisitos: 
 

• Cursando 4º ano 
• Língua Estrangeira será um diferencial 
• PUC - USP - Mack - FMU 
• Alunos do período noturno  

 

Remuneração: 

• A combinar 

Endereço: 

 
Av. Brig. Faria Lima, 3.900, 7º andar 

 

Contato: 
 

 
Interessados, enviar e-mail para rh@gnadvogados.com.br  



 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Fundado em 1982, Aires Barretto Advogados Associados iniciou suas atividades no 
Estado de São Paulo, contando com a experiência e o conhecimento jurídico do 
Professor Aires F. Barreto que, desde então, vem oferecendo aos seus clientes um 
serviço altamente qualificado. O escopo inicialmente estabelecido seguiu gerações 
e tomou corpo, abrindo espaço para um escritório conceitual, comprometido com 
a excelência na prestação de serviços, atendendo às demandas e necessidades de 
cada cliente, de forma personalizada e com extrema acuidade. O escritório volta-
se principalmente à advocacia empresarial. Atua em litígios judiciais e 
extrajudiciais. Presta serviços de consultoria com foco nas áreas tributária, 
societária e cível. Em 2014, foi aberta filial na cidade do Rio Janeiro. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 4º ano 
• Experiência em contencioso  

 
Remuneração: 
 

• A combinar 

Endereço: 

 
Avenida Paulista 1765, 6º andar 
 
Contato: 
 

 
Interessados, enviar e-mail para advocacia@airesbarreto.adv.br  



 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Empresarial 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Fialdini Advogados atua há mais de uma década em áreas de 
expertise, assessorando os mais diversos players do mercado, como bandeiras, 
instituições de pagamento, fintechs, facilitadores, startups, emissores de moedas 
virtuais, gestores de contas de pagamento, instituidores de programas de 
fidelização, instituições financeiras, fundos de investimento e investidores. Seu 
time de especialistas busca atender às mais diversas necessidades de seus clientes 
em todas as áreas correlatas do direito, desde a estruturação dos negócios até a 
solução de controvérsias. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 4º ano 
• Inglês avançado 
• Experiência prévia será considerado diferencial 
 

Remuneração: 
 

• A combinar 
 

Endereço: 
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para jsouza@fialdiniadv.com.br , com o assunto "Vaga - 
Advogado" ou "Vaga - Estagiário". 
 



 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Direito Econômico – Concorrencial – Comércio Internacional - Consumidor 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Magalhães e Dias tem sede em São Paulo e filial em Brasília, onde 
atua há mais de 20 anos. O escritório tem o maior departamento especializado em 
antitruste do Brasil e vem assessorando clientes em grande parte dos principais 
casos de defesa da concorrência nos últimos anos. É composto por 23 profissionais, 
entre advogados e economistas, sendo que 18 deles atuam, direta ou 
indiretamente, com Direito Econômico. Seus advogados têm ampla experiência na 
advocacia empresarial, com sólidos conhecimentos teóricos e práticos nas áreas de 
atuação. Grande parte de seus profissionais possuem título de doutorado em 
direito e/ou economia e lecionam em instituições de ensino de relevo do país. 
Ademais, os profissionais do escritório contam com publicações de peso no Brasil e 
no exterior em livros, revistas especializadas de prestígio e jornais de negócios e 
economia. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 4º ano 
• Inglês avançado 
 

Remuneração: 
 

• A combinar 
• Vale Refeição 
 

Endereço: 
 
Rua Armando Penteado, 304 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para selecao.economico@magalhaesdias.com.br  



 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Entre a década de 90 e dos anos 2000, o país vivenciou mudanças estruturais. 
Empresas nacionais e multinacionais ingressaram em mercados até então 
exclusivos do Estado — como os de energia e telecomunicações — e atraíram 
investidores locais e estrangeiros em busca de bons negócios. Assim cresceu o 
BMA, motivado pela missão de encontrar soluções inovadoras, legalmente viáveis e 
sustentáveis em um ambiente vigoroso de desenvolvimento, de criação de marcos 
regulatórios e de modelos empresariais nos mais variados setores. Um escritório de 
advocacia com vocação para o pioneirismo, para os grandes projetos e para os 
problemas mais complexos, que requerem as soluções mais sofisticadas. A rotina 
do estagiário é bem dinâmica, terá a oportunidade de escrever e participar mais 
ativamente nos casos bem como uma proximidade maior com os sócios, que estão 
sempre disponíveis para dúvidas e discutir os casos da equipe.  
 
Pré-requisitos: 

 

• Cursando 4º ano 

• Experiência na área é um diferencial 

 
Remuneração: 
 

• Salário compatível com o mercado  
• Concessão de benefícios VT/VR 

Endereço: 
 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455 10º andar - Cep: 04543-011 - Itaim Bibi 
 
Contato: 
 
Interessados enviar currículo para: tos@bmalaw.com.br  



 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 
Almejando a excelência no exercício da advocacia, Costa Pereira e Di Pietro Advogados 
nasceu no ano de 2004, tendo como sócios fundadores Alex Costa Pereira e Juliano Di 
Pietro, ambos oriundos de outras renomadas bancas e com larga experiência em suas 
respectivas áreas da atuação. Esse objetivo que inicialmente motivou a fundação do 
escritório encontra-se atualmente cristalizado como princípio de conduta de seus 
profissionais. Desse modo, aliando tal princípio à precisa compreensão das especificidades 
de cada atividade empresarial, Costa Pereira e Di Pietro Advogados prima por atuar na 
condição de parceiro negocial de seus clientes, agregando sua experiência jurídica de 
forma ativa, sempre na busca dos melhores resultados.  
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 4º ano 

• Imprescindível domínio do Excel 

• Comprometimento e engajamento 

• Facilidade na análise processual 

• Capacidade de organização 

• Facilidade na elaboração de relatórios (cálculo de contingência será um 

diferencial) 

• Boa redação e facilidade de trabalho em equipe 

 
Remuneração: 
 

• Salário compatível com o mercado  
• Concessão de benefícios VT/VR 

Endereço: 

 
Av. Paulista, 1636 - cj 701 Bela Vista 
 
Contato: 

 
Obtenção de maiores detalhes e/ou envio de CV's podem ser realizados através do e-mail 

da Dra. Aline: aline.patachi@cpdpadvogados.com.br  



 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório de advocacia BMA possui vocação para o pioneirismo, para os grandes 
projetos e para os problemas mais complexos, que requerem as soluções mais 
sofisticadas. A rotina do estagiário é bem dinâmica, terá a oportunidade de 
escrever e participar mais ativamente nos casos bem como uma proximidade 
maior com os sócios, que estão sempre disponíveis para dúvidas e discutir os casos 
da equipe. O ambiente de trabalho é muito leve e inspirador. 
 
Pré-requisitos: 

 

• Cursando 4º ano 

• Experiência na área é um diferencial 

 
Remuneração: 
 

• Salário compatível com o mercado  
• Concessão de benefícios VT/VR 

Endereço: 
 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455 10º andar - Cep: 04543-011 - Itaim Bibi 
 
Contato: 
 
Interessados enviar currículo para: tos@bmalaw.com.br  
 
 
 



 

 
VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Societário - M&A 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O PVG é um escritório de advocacia de excelência que reúne relevante histórico 
de clientes e casos atendidos, e vem sendo reconhecido pelas principais 
publicações especializadas. Eles atuam nas principais áreas de assessoria jurídica 
empresarial, particularmente em direito societário e aquisições, mercado de 
capitais, direito bancário, direito tributário, contencioso e arbitragem. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 5º ano 
• Fluência em inglês 

 
Remuneração: 
 

• A combinar 

Endereço: 

 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1306, 6º andar 

 
Contato: 
 

 
Interessados, enviar e-mail para rh@pvg.com.br 

 

 

 


