
 
 

 
VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Trabalhista  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
Com sede em São Paulo, escritórios em Brasília e Goiânia e representação em 
vários pontos do Brasil e exterior, o Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados 
é composto por uma equipe de advogados, paralegais e técnicos 
multidisciplinares, altamente qualificada em todas as áreas do Direito (full 
service).O escritório Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados, situado na 
região dos jardins está contratando 2 (dois) Estagiários para compor a equipe de 
Direto Trabalhista. As atividades são: Confecção de peças processuais com 
orientação dos advogados da equipe; atividades relacionadas ao contencioso 
jurídico trabalhista de rotina; e atividades ligadas aos sistemas de processos. 
 
Pré-requisitos: 
 

• Estar cursando entre o 2º e o 6º semestre da faculdade 
 
Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado  
• Ajuda de custo 

 
Endereço: 

 
R. Estados Unidos, 1125 - Jardim America, São Paulo - SP, 01427-000 
 
Contato: 
 
Os interessados deverão encaminhar o CV atualizado para o e-mail: 
vagas@bnz.com.br  
 
 
 

 
 

mailto:vagas@bnz.com.br


 
 

 
VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Regulatório e Concorrencial  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
O escritório SONIA MARQUES DÖBLER ADVOGADOS localizado na região da Bela 
Vista seleciona estudante do Curso de Direito para estágio em Direito Tributário. 
Suas atividades consistirão em: auxílio na elaboração de peças processuais, 
pesquisas de legislação, doutrina e jurisprudência; acompanhamento de processos 
judiciais e administrativos; realização de diligências em órgãos públicos e 
organização de pastas e outras atividades pertinentes ao estágio em Direito. 
 
Pré-requisitos: 
 

• Cursando 2º ano ou 3º ano 
• Imprescindível disponibilidade para início imediato 
• Experiência na área será considerada um diferencial 

 
Remuneração: 
 

• Bolsa-auxílio compatível com o mercado 
• Vale transporte 
• Vale refeição 

 
Endereço: 

 
Rua Dona Maria Paula, 123 
 
Contato: 
 
Interessados devem encaminhar currículo para: mac@dobler.com.br  

 

 

 

 

 

 

mailto:mac@dobler.com.br


 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Civil  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
Fundado em 1988 e resultado da reunião de experientes advogados, Espallargas, 
Gonzalez & Sampaio - Advogados tem ênfase na permanente atualização e 
modernização da prestação de serviços jurídicos, com atuação consultiva, 
contenciosa e de gerenciamento de carteiras corporativas nas áreas de Direito 
Administrativo, Societário, Trabalhista, Tributário e Cível, com destaque nos 
setores de Construção e Engenharia, Mídia e Entretenimento e Medicina e Saúde. 
As atividades consistem em: recolhimento de custas nos estados de SP, PR, MG e 
RJ, acompanhamento processual, peticionamento eletrônico e obtenção de cópias 
nos estados de SP, PR, MG e RJ, entre outras. 
 
Pré-requisitos: 
 

• Cursando 3º ano ou 4º ano 
• Experiência na área 

 
Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado + VT (o que for necessário)  
• Seguro de vida  
• Espaço para alimentação no local 

 
Endereço: 

 
10° andar, Av. Paulista, 777 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-100 
 
Contato: 
 
Os interessados deverão encaminhar currículo para o e-mail: 
bruna.ricciarelli@egsadvogados.com.br com o seguinte assunto: VAGA ESTAGIÁRIO 
– Cível/Consumidor. Currículos enviados fora dos padrões elencados serão 
desconsiderados. 

 

 

mailto:bruna.ricciarelli@egsadvogados.com.br


 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contecioso Civil  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
Com a idéia de que um escritório de advocacia não deve existir apenas para 
resolver problemas, mas também orientar os clientes na busca do seu sucesso, 
Roberto Timoner e José Roberto Pirajá Ramos Novaes fundaram a Timoner e 
Novaes Advogados.O escritório tem como objetivo entender a atividade de seus 
clientes, de forma a estar apto a auxiliá-los não só na solução de seus problemas 
corriqueiros e diários, mas também na estruturação e estratégia de seus negócios.  
 
Pré-requisitos: 
 

• Cursando 3º ou 4º ano  
 

 
Remuneração: 
 

• Bolsa-estágio compatível com o mercado 
• Vale transporte  
• Vale refeição. 

 
Endereço: 

 
Av. Nove de Julho, 4939 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01407-200 
 
Contato: 
 
Interessados devem encaminhar currículo para: jmn@tnadv.com.br 
 

 
 

 
 

 

mailto:jmn@tnadv.com.br


 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Societário 

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
Zancan Advogados possui ampla experiência em Direito Empresarial, 
especialmente nas áreas do Direito Societário, M&A, Mercado de Capitais, 
Tributário, Arbitragem e Mediação, Planejamento Sucessório e Contratos. O uvir 
atentamente o cliente e entender corretamente todos os diferentes aspectos que 
circundam as operações de M&A e buscar a melhor solução para a efetiva 
realização do negócio, garantindo-se as proteções jurídicas adequadas para as 
partes, é da essência do nosso foco de atuação e do nosso atendimento. 
 
Pré-requisitos: 
 

• Cursando 3º ano ou 4º ano 
• Ter boa comunicação oral e escrita 
• Possuir inglês fluente 
• Experiência prévia em Direito Societário e contratual 

 
Remuneração: 
 

• A combinar  
 
Endereço: 

 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3355, 17º andar 
 
Contato: 
 
Interessados deverão encaminhar o curriculum vitae para zancan@zancan.com.br  

 

mailto:zancan@zancan.com.br


 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Regulatório e Concorrencial  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
Mundie e Advogados tem como objetivo prestar serviços jurídicos de alto nível a 
clientes nacionais e estrangeiros. O escritório atua em todas as áreas do direito 
empresarial, tem um perfil jovem e dinâmico e é reconhecido por seu 
profissionalismo e por sua abordagem moderna e objetiva da advocacia. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Cursando 3º ano 

 Inglês avançado e fluente 

 Interesse em Direito Público 
 
Remuneração: 
 

 A combinar 
 
Endereço: 

 
Av. PresidenteJuscelinoKubitschek, 50  
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para rh.sp@mundie.com.br com o título Estagiário-
RegCon 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:rh.sp@mundie.com.br


 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Cível e Família 

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
Nosek e Gonçalves Advogados é um escritório que preza pelo atendimento e 
envolvimento direto dos sócios em todos os casos. Propomo-nos prestar um serviço 
diferenciado e personalizado, com foco no cliente e no pleno atendimento de suas 
necessidades. Seu serviço é concebido e executado na medida adequada para cada 
caso, cada situação, cada pessoa. Para eles, a advocacia é uma atividade de apoio 
para concretização dos objetivos de clientes. Assim sendo, o seu trabalho é 
desenvolvido de forma, modo e tempo para melhor atingi-los. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Cursando3º ano 
 
Remuneração: 
 

 A combinar 
 
Endereço: 

 
R. Pedroso Alvarenga, 1245, conj. 14 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para larissa@nosek.com.br 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:larissa@nosek.com.br


 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Imobiliário 

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
O escritório Campos Mello é um escritório brasileiro com uma plataforma global. 
Com advogados experientes e especializados e uma estrutura dinâmica, 
conectada, segura e criativa, oferecem soluções jurídicas efetivas para contribuir 
diariamente nos objetivos de negócios se seus clientes. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Cursando3º ano 

 Inglêsavançado 
 
Remuneração: 
 

 A combinar 
 
Endereço: 

 
Av. Pres. JuscelinoKubitschek, 360 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para selecao@cmalaw.com, com título "Estagiário 
Imobiliário". 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:selecao@cmalaw.com


 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Cível e Consumidor  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
O escritório Machado Rodante é um escritório de advocacia especializado em 
atender pessoas físicas e empresas de pequeno & médio portes, que necessitam 
de suporte jurídico pessoalizado.Tem por objetivo cuidar de seus clientes, 
compreendendo seus anseios e expectativas, para oferecer segurança, lealdade, 
inteligência jurídica e resultados eficientes. Sua atuação é preventiva, consultiva, 
negocial e contenciosa. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Cursando3º ano 
 
Remuneração: 
 

 A combinar 
 
Endereço: 

 
Rua José Antonio Coelho, 801 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para contato@machadorodante.com.br 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:contato@machadorodante.com.br


 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contecioso Civil  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 

Criado em abril de 2016, sob o comando do professor e advogado Eduardo Maneira, 
o escritório Maneira Advogados é formado por uma expressiva equipe de 
especialistas com reconhecida formação acadêmica e notória atuação no 
contencioso e na consultoria. 
 
Altamente especializado em Direito Tributário, destacando-se ainda no 
contencioso cível, judicial e arbitral, o Maneira Advogados rapidamente se 
consolidou no mercado brasileiro. 
 
Pré-requisitos: 

 
• Cursando 5º ao 8º semestre  
• Cursar Mackenzie 
• Experiência em Contecioso Civil 

 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa Auxílio 
• Vale-transporte 
• Vale Refeição 
• Seguro de Vida 
 

Endereço: 
 
Rua Oscar Freire, 379 - conj. 131 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01426-001 
 
Contato: 
 
Interessados devem encaminhar currículo com o título Vaga de Estágio – 
Contencioso Civil para:nathalia.munhoz@maneira.adv.br  
 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contecioso Civil  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
Com a idéia de que um escritório de advocacia não deve existir apenas para 
resolver problemas, mas também orientar os clientes na busca do seu sucesso, 
Roberto Timoner e José Roberto Pirajá Ramos Novaes fundaram a Timoner e 
Novaes Advogados.O escritório tem como objetivo entender a atividade de seus 
clientes, de forma a estar apto a auxiliá-los não só na solução de seus problemas 
corriqueiros e diários, mas também na estruturação e estratégia de seus negócios.  
 
Pré-requisitos: 
 

• Cursando 3º ou 4º ano  
 

 
Remuneração: 
 

• Bolsa-estágio compatível com o mercado 
• Vale transporte  
• Vale refeição. 

 
Endereço: 

 
Av. Nove de Julho, 4939 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01407-200 
 
Contato: 
 
Interessados devem encaminhar currículo para: jmn@tnadv.com.br 
 

 
 

 
 

mailto:jmn@tnadv.com.br


 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Societário 

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
O escritório Teixeira Gomes & Viana foi fundado e mantém, até os dias de hoje, 
característica de “boutique jurídica”, buscando atender, com excelência técnica 
e atendimento personalizado, todos os clientes que o procuram para assessorá-los 
nas mais variadas áreas do direito. Por tal motivo, os sócios do escritório mantêm 
estreito relacionamento profissional com os seus clientes, atendendo-os 
pessoalmente desde o início dos trabalhos até o seu encerramento, o que reflete 
no constante crescimento da necessária confiança entre cliente e advogado.Com 
perfil eminentemente consultivo, o escritório acredita na solução amigável das 
demandas, buscando solucioná-las de forma rápida, eficaz e satisfatória para o 
cliente. Quando, por várias razões, tal solução consensual não se mostra possível, 
o escritório também está preparado para defender seus clientes em processos 
contenciosos de suas áreas de atuação, seja no âmbito administrativo, no 
judiciário ou em Câmaras de Arbitragem. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Cursando4º ano 

 ExperiênciaemDireitoSocietário 

 Ótimaredação 
 
Remuneração: 
 

 A combinar 
 
Endereço: 

 
Rua Cardoso de Almeida, 1814 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para mariana@tgvadv.com.br 

 

mailto:mariana@tgvadv.com.br


 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Regulatório e Concorrencial  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 

Mundie e Advogados tem como objetivo prestar serviços jurídicos de alto nível a 
clientes nacionais e estrangeiros. O escritório atua em todas as áreas do direito 
empresarial, tem um perfil jovem e dinâmico e é reconhecido por seu 
profissionalismo e por sua abordagem moderna e objetiva da advocacia. 
 
Pré-requisitos: 

 

 Cursando4º ano 

 Inglêsavançado e fluente 

 Interesse emDireitoPúblico 
 

Remuneração: 
 

 A combinar 
 

Endereço: 
 
Av. PresidenteJuscelinoKubitschek, 50  
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para rh.sp@mundie.com.br com o título Estagiário-
RegCon 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:rh.sp@mundie.com.br


 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 

Preto Advogados foi fundado em 1991. Conquistou reputação no Direito Tributário, 
no Contencioso Empresarial e no Direito Administrativo. Subsequentemente, 
desenvolveu as demais áreas interdependentes do direito e relevantes para a 
atividade empresarial, como forma de ampliar a excelência na execução e prover 
uma inteligência global estratégica nas áreas de consultoria preventiva e de 
contencioso. 
 
Pré-requisitos: 

 

 Cursando4º ano 

 Inglêsou outro idiomaseráconsiderado um diferencial 

 Experiêncianaáreatributária 
 

Remuneração: 
 

 A combinar 
 

Endereço: 
 
Rua da Consolação, 2697 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para jpe@pretoadvogados.com.br 

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:jpe@pretoadvogados.com.br


 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Cível e Família  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
Nosek e Gonçalves Advogados é um escritório que preza pelo atendimento e 
envolvimento direto dos sócios em todos os casos. Propomo-nos prestar um serviço 
diferenciado e personalizado, com foco no cliente e no pleno atendimento de suas 
necessidades. Seu serviço é concebido e executado na medida adequada para cada 
caso, cada situação, cada pessoa. Para eles, a advocacia é uma atividade de apoio 
para concretização dos objetivos de clientes. Assim sendo, o seu trabalho é 
desenvolvido de forma, modo e tempo para melhor atingi-los. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Cursando4º ano 
 
Remuneração: 
 

 A combinar 
 
Endereço: 

 
R. Pedroso Alvarenga, 1245, conj. 14 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para larissa@nosek.com.br 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:larissa@nosek.com.br


 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Cível e Consumidor  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
O escritório Machado Rodante é um escritório de advocacia especializado em 
atender pessoas físicas e empresas de pequeno & médio portes, que necessitam 
de suporte jurídico pessoalizado.Tem por objetivo cuidar de seus clientes, 
compreendendo seus anseios e expectativas, para oferecer segurança, lealdade, 
inteligência jurídica e resultados eficientes. Sua atuação é preventiva, consultiva, 
negocial e contenciosa. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Cursando4º ano 
 
Remuneração: 
 

 A combinar 
 
Endereço: 

 
Rua José Antonio Coelho, 801 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para contato@machadorodante.com.br 

 
 

mailto:contato@machadorodante.com.br


 
 

 
VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Societário  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 
O escritório Teixeira Gomes & Viana foi fundado e mantém, até os dias de hoje, 
característica de “boutique jurídica”, buscando atender, com excelência técnica 
e atendimento personalizado, todos os clientes que o procuram para assessorá-los 
nas mais variadas áreas do direito. Por tal motivo, os sócios do escritório mantêm 
estreito relacionamento profissional com os seus clientes, atendendo-os 
pessoalmente desde o início dos trabalhos até o seu encerramento, o que reflete 
no constante crescimento da necessária confiança entre cliente e advogado.Com 
perfil eminentemente consultivo, o escritório acredita na solução amigável das 
demandas, buscando solucioná-las de forma rápida, eficaz e satisfatória para o 
cliente. Quando, por várias razões, tal solução consensual não se mostra possível, 
o escritório também está preparado para defender seus clientes em processos 
contenciosos de suas áreas de atuação, seja no âmbito administrativo, no 
judiciário ou em Câmaras de Arbitragem. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Cursando5º ano 

 ExperiênciaemDireitoSocietário 

 Ótimaredação 
 
Remuneração: 
 

 A combinar 
 
Endereço: 

 
Rua Cardoso de Almeida, 1814 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail paramariana@tgvadv.com.br 

 

mailto:mariana@tgvadv.com.br


 

 
 

 
VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Tributário  

Vaga: Estágio  
 

 

Descrição: 
 

Preto Advogados foi fundado em 1991. Conquistou reputação no Direito Tributário, 
no Contencioso Empresarial e no Direito Administrativo. Subsequentemente, 
desenvolveu as demais áreas interdependentes do direito e relevantes para a 
atividade empresarial, como forma de ampliar a excelência na execução e prover 
uma inteligência global estratégica nas áreas de consultoria preventiva e de 
contencioso. 
 
Pré-requisitos: 

 

 Cursando5º ano 

 Inglêsou outro idiomaseráconsiderado um diferencial 

 Experiêncianaáreatributária 
 

Remuneração: 
 

 A combinar 
 

Endereço: 
 
Rua da Consolação, 2697 
 
Contato: 
 
Interessados, enviar e-mail para jpe@pretoadvogados.com.br 

 
 

 
 

 

 

mailto:jpe@pretoadvogados.com.br

	Descrição:
	Pré-requisitos:
	Remuneração:
	Av. PresidenteJuscelinoKubitschek, 50
	Contato:
	Descrição: (1)
	Nosek e Gonçalves Advogados é um escritório que preza pelo atendimento e envolvimento direto dos sócios em todos os casos. Propomo-nos prestar um serviço diferenciado e personalizado, com foco no cliente e no pleno atendimento de suas necessidades. Se...
	Pré-requisitos: (1)
	Remuneração: (1)
	R. Pedroso Alvarenga, 1245, conj. 14
	Contato: (1)
	Descrição: (2)
	O escritório Campos Mello é um escritório brasileiro com uma plataforma global. Com advogados experientes e especializados e uma estrutura dinâmica, conectada, segura e criativa, oferecem soluções jurídicas efetivas para contribuir diariamente nos obj...
	Pré-requisitos: (2)
	Remuneração: (2)
	Av. Pres. JuscelinoKubitschek, 360
	Contato: (2)
	Descrição: (3)
	O escritório Machado Rodante é um escritório de advocacia especializado em atender pessoas físicas e empresas de pequeno & médio portes, que necessitam de suporte jurídico pessoalizado.Tem por objetivo cuidar de seus clientes, compreendendo seus ansei...
	Pré-requisitos: (3)
	Remuneração: (3)
	Rua José Antonio Coelho, 801
	Contato: (3)
	Descrição: (4)
	O escritório Teixeira Gomes & Viana foi fundado e mantém, até os dias de hoje, característica de “boutique jurídica”, buscando atender, com excelência técnica e atendimento personalizado, todos os clientes que o procuram para assessorá-los nas mais va...
	Pré-requisitos: (4)
	Remuneração: (4)
	Rua Cardoso de Almeida, 1814
	Contato: (4)
	Descrição: (5)
	Pré-requisitos: (5)
	Remuneração: (5)
	Av. PresidenteJuscelinoKubitschek, 50 (1)
	Contato: (5)
	Descrição: (6)
	Pré-requisitos: (6)
	Remuneração: (6)
	Rua da Consolação, 2697
	Contato: (6)
	Descrição: (7)
	Nosek e Gonçalves Advogados é um escritório que preza pelo atendimento e envolvimento direto dos sócios em todos os casos. Propomo-nos prestar um serviço diferenciado e personalizado, com foco no cliente e no pleno atendimento de suas necessidades. Se... (1)
	Pré-requisitos: (7)
	Remuneração: (7)
	R. Pedroso Alvarenga, 1245, conj. 14 (1)
	Contato: (7)
	Descrição: (8)
	O escritório Machado Rodante é um escritório de advocacia especializado em atender pessoas físicas e empresas de pequeno & médio portes, que necessitam de suporte jurídico pessoalizado.Tem por objetivo cuidar de seus clientes, compreendendo seus ansei... (1)
	Pré-requisitos: (8)
	Remuneração: (8)
	Rua José Antonio Coelho, 801 (1)
	Contato: (8)
	Descrição: (9)
	O escritório Teixeira Gomes & Viana foi fundado e mantém, até os dias de hoje, característica de “boutique jurídica”, buscando atender, com excelência técnica e atendimento personalizado, todos os clientes que o procuram para assessorá-los nas mais va... (1)
	Pré-requisitos: (9)
	Remuneração: (9)
	Rua Cardoso de Almeida, 1814 (1)
	Contato: (9)
	Descrição: (10)
	Pré-requisitos: (10)
	Remuneração: (10)
	Rua da Consolação, 2697 (1)
	Contato: (10)

