
 
 

 
VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Contencioso Tributário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 

O escritório Machado Associados iniciou suas atividades em 1990, como uma 

boutique especializada na área tributária. Desde a fundação, definem-secom o 
princípio de "apenas fazer aquilo que sabemos fazer bem". Seus valores sempre 
foram qualidade com agilidade, dedicação incondicional aos clientes e atendimento 
superior.  
 
Pré-requisitos:  
 

 Estar matriculado no 1º ano da graduação em Direito. 

Remuneração:  
 

 Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

 Vale transporte. 

Endereço:  
 
Av. Brig. Faria Lima, 1656 - 11º andar - São Paulo / SP. 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para 
vmonteiro@machadoassociados.com.br. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

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:  
 

 Estar matriculado no 1º ano da graduação em Direito. 

Remuneração:  
 

 Bolsa auxílio compatível com o mercado  

 Vale Refeição  

 Vale Transporte 
 
Endereço:  
 
Rua Oscar Freire, n. 379, conj. 131 - Jardim Paulistano – São Paulo/SP – CEP: 
01426900 
 
Contato:  

 
Os interessados devem encaminhar o currículo para “Vaga de Estágio - Contencioso 
Cível” para o e-mail: elaine.mesquita@maneira.adv.br  

 
 
 
 

 



 
 

 
VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

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:  
 

 Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito. 

Remuneração:  
 

 Bolsa auxílio compatível com o mercado  

 Vale Refeição  

 Vale Transporte 
 
Endereço:  
 
Rua Oscar Freire, n. 379, conj. 131 - Jardim Paulistano – São Paulo/SP – CEP: 
01426900 
 
Contato:  

 
Os interessados devem encaminhar o currículo para “Vaga de Estágio - Contencioso 
Cível” para o e-mail: elaine.mesquita@maneira.adv.br  

 
 



 
 

 
VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Direito para Área de Contencioso Cível Estratégico (Direito Empresarial) 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 

Tardioli Lima Advogados Associados se destaca pela qualidade dos serviços que 

presta a seus clientes, empresas nacionais e estrangeiras, associações de classe e 
grandes grupos de diferentes setores como: agronegócio, indústrias químicas, 
agroquímicas, saneantes, turismo, alimentação, educacional, gráfico, investimentos 
e participações, dentre outros. Com ótimo ambiente de trabalho, casos 
desafiadores, e oportunidade de crescimento, o estagiário irá elaborar e protocolar 
de peças processuais, pesquisar doutrina e jurisprudência, elaborar de relatórios, 
acompanhar ações nos fóruns, além de assessorar aos advogados da área. 
O processo seletivo envolve prova escrita e entrevista 
 
Pré-requisitos:  
 

 Cursando segundo ano de Direito; 

 Habilidade no relacionamento interpessoal, estudioso, organizado e pró-ativo. 
 
Remuneração:  
 

 Bolsa auxílio de R$ 1.100,00 para segundo anista 

 Vale-refeição; 

 Vale-transporte; 

 Seguro de vida. 

 
Endereço:  
 
Av. Brg. Faria Lima, 3311 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para Os currículos devem ser 
encaminhados para o e-mail: mailson.silva@tardiolilima.com.br  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Tributário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 

O escritório Machado Associados iniciou suas atividades em 1990, como uma 

boutique especializada na área tributária. Desde a fundação, definem-secom o 
princípio de "apenas fazer aquilo que sabemos fazer bem". Seus valores sempre 
foram qualidade com agilidade, dedicação incondicional aos clientes e atendimento 
superior.  
 
Pré-requisitos:  
 

 Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito. 

Remuneração:  
 

 Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

 Vale transporte. 

Endereço:  
 
Av. Brig. Faria Lima, 1656 - 11º andar - São Paulo / SP. 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para 
vmonteiro@machadoassociados.com.br. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Penal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  

Os escritórios Moraes Pitombo Advogados foram estruturados para atender, 
exclusivamente, a duas áreas do Direito (Criminal e Civil), com equipes distintas 
que interagem e se organizam para garantir a plenitude da defesa perante o Estado 
e perante as grandes corporações.  
 
Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando o 2º ano de Direito em 2019; 

 Alunos das universidades Mackenzie, PUC e USP. 

Remuneração: 
 

 Compatível com o mercado, demais itens a combinar. 

Endereço:  
 
Alameda Vicente Pinzon, 51 ,1º andar, São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo preferencialmente para 
dtrentini@mpp.adv.br . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  

O escritório Pereira Neto | Macedo se destaca por sua abordagem integrada e 
estratégica em assuntos empresariais. Os sócios formam uma sólida equipe capaz 
de encontrar soluções jurídicas inovadoras e eficientes aos problemas enfrentados 
pelos clientes, com base em profunda compreensão dos seus negócios. 

Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando o 2º ano de Direito; 

 Inglês avançado será considerado um diferencial. 

Remuneração: 
 

 Bolsa compatível com o mercado; 

 Vale refeição e ajuda de custo com transporte; 

 Seguro de vida; 

 Bonificação de fim de ano; 

 Pagamento da carteirinha da OAB-E. 

Endereço:  
 
R. Olimpíadas, 100 - Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 
Contato: 
 
Interessados devem mandar o currículo para o e-mail rh@pnm.adv.br. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível  

Vaga: Estágio  

 
 

 
Descrição:  
 
O escritório Bergamini & Collucci Advogados foi fundado com o objetivo de 
proporcionar aos seus clientes um atendimento personalizado, rápido e eficaz com 
vistas à preservação de direitos e à salvaguarda dos mais diversos interesses. Em 
virtude do histórico pessoal e acadêmico da equipe, zelam pela interação com os 
clientes como forma de compreender detalhadamente as suas necessidades e, 
assim, prestar o melhor serviço jurídico possível. 
 
Pré-requisitos: 

 

 Estar cursando o 2º ano de Direito; 

Remuneração: 
 

 Bolsa auxílio e demais benefícios compatíveis com o mercado. 

Endereço:  
 
R. Gomes de Carvalho, 1629 - Vila Olimpia, São Paulo – SP. 
 
Contato: 
 

Interessados devem mandar os currículos aos cuidados de Raquel para o e-mail 
rag@bergaminicollucci.com.br . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

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:  
 

 Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito. 

Remuneração:  
 

 Bolsa auxílio compatível com o mercado  

 Vale Refeição  

 Vale Transporte 
 
Endereço:  
 
Rua Oscar Freire, n. 379, conj. 131 - Jardim Paulistano – São Paulo/SP – CEP: 
01426900 
 
Contato:  

 
Os interessados devem encaminhar o currículo para “Vaga de Estágio - Contencioso 
Cível” para o e-mail: elaine.mesquita@maneira.adv.br  

 
 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Direito para Área de Contencioso Cível Estratégico (Direito Empresarial) 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 

Tardioli Lima Advogados Associados se destaca pela qualidade dos serviços que 

presta a seus clientes, empresas nacionais e estrangeiras, associações de classe e 
grandes grupos de diferentes setores como: agronegócio, indústrias químicas, 
agroquímicas, saneantes, turismo, alimentação, educacional, gráfico, investimentos 
e participações, dentre outros. Com ótimo ambiente de trabalho, casos 
desafiadores, e oportunidade de crescimento, o estagiário irá elaborar e protocolar 
de peças processuais, pesquisar doutrina e jurisprudência, elaborar de relatórios, 
acompanhar ações nos fóruns, além de assessorar aos advogados da área. 
O processo seletivo envolve prova escrita e entrevista 
 
Pré-requisitos:  
 

 Cursando terceiro ano de Direito; 

 Habilidade no relacionamento interpessoal, estudioso, organizado e pró-ativo. 
 
Remuneração:  
 

 Bolsa auxílio de R$ 1.300,00 para terceiro anista 

 Vale-refeição; 

 Vale-transporte; 

 Seguro de vida. 

 
Endereço:  
 
Av. Brg. Faria Lima, 3311 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para Os currículos devem ser 
encaminhados para o e-mail: mailson.silva@tardiolilima.com.br  

 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Societário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O escritório Fialho Salles é um escritório dedicado à advocacia empresarial, que 
busca permanentemente a excelência no exercício do trabalho técnico e na gestão 
do negócio, o que os direciona naturalmente para a atuação em demandas de alto 
valor agregado, que exigem soluções especializadas, sofisticadas e que, acima de 
tudo, são decisivas para o desenvolvimento dos negócios dos clientes. O estagiário 
atuará em questões relacionadas a M&A, Private Equity e Mercado de Capitais, 
dentre outros temas. 
 
Pré-requisitos: 

 

 Estar cursando o 3º ano de Direito; 

 Inglês avançado.  

Remuneração: 
 

 A combinar. 

Endereço:  
 
R. Olimpíadas, 242, 8º andar – conj. 82, São Paulo/SP. 

 

Contato: 
 
Interessados devemenviar o currículo para oporutnidade@fialhosalles.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contratual 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
A sociedade Barros Pimentel, Alcantara Gil e Rodriguez Advogados foi criada em 
outubro de 2002, como resultado de um spin-off do Departamento Jurídico da 
Promon, empresa brasileira líder nos setores de engenharia, telecomunicações e 
tecnologia da informação. Os sócios têm capacitação nas áreas de direito 
contratual, societário, tributário, propriedade intelectual, administrativo, 
previdenciário e trabalhista, e experiência na condução e estruturação de 
negociações complexas, no Brasil e no exterior, notadamente Estados Unidos e 
América Latina, especialmente nos setores de infra-estrutura, tecnologia e venture 

capital. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando o 3º ano de Direito; 

 Inglês avançado (leitura, escrita e fala). 

Remuneração: 
 

 Bolsa compatível com o mercado; 

 Vale alimentação; 

 Vale transporte; 

 Plano odontológico; 

 Seguro de vida. 

Endereço:  
 
Avenida Horácio Lafer, 160, 7º andar, Itaim Bibi – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo com o assunto “Estagiário(a) Contratual – 
nome“ para secretaria@barrospimentel.adv.br . 

 
 

 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível e Arbitragem 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
Ativo participante das privatizações nos anos 90 e já detentor de sólida reputação e 
de diversos reconhecimentos nacionais e internacionais, o Barbosa Müssnich 
Aragão – BMA SP, tornou-se um dos líderes na prestação de serviços jurídicos para o 
mercado de capitais no início do século XXI, quando floresceram as ofertas de 
ações.  
 
Pré-requisitos: 
 

  Estar cursando o 3º ano de Direito; 

  Inglês avançado; 

  Experiência na área será considerado um diferencial. 

Remuneração: 
 

 A combinar. 

Endereço:  
 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455 - 10º andar - Itaim Bibi, São Paulo/SP. 
 

Contato: 
 
Interessados devem enviar o CV para amvm@bmalaw.com.br e 
recrutamento@bmalaw.com.br, com o título "Vaga estágio Contencioso". 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Penal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  

Os escritóriosMoraes Pitombo Advogados foram estruturados para atender, 
exclusivamente, a duas áreas do Direito (Criminal e Civil), com equipes distintas 
que interagem e se organizam para garantir a plenitude da defesa perante o Estado 
e perante as grandes corporações.  
 
Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando o 3º ano de Direito em 2019; 

 Alunos das universidades Mackenzie, PUC e USP. 

Remuneração: 
 

 Compatível com o mercado, demais itens a combinar. 

Endereço:  
 
Alameda Vicente Pinzon, 51 ,1º andar, São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo preferencialmente para 
dtrentini@mpp.adv.br . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  

O escritório Pereira Neto | Macedo se destaca por sua abordagem integrada e 
estratégica em assuntos empresariais. Os sócios formam uma sólida equipe capaz 
de encontrar soluções jurídicas inovadoras e eficientes aos problemas enfrentados 
pelos clientes, com base em profunda compreensão dos seus negócios. 

Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando o 3º ano de Direito; 

 Inglês avançado será considerado um diferencial. 

Remuneração: 
 

 Bolsa compatível com o mercado; 

 Vale refeição e ajuda de custo com transporte; 

 Seguro de vida; 

 Bonificação de fim de ano; 

 Pagamento da carteirinha da OAB-E. 

Endereço:  
 
R. Olimpíadas, 100 - Itaim Bibi, São Paulo - SP. 
 
Contato: 
 
Interessados devem mandar o currículo para o e-mail rh@pnm.adv.br . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível  

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Escritório Bergamini & Collucci Advogados foi fundado com o objetivo de 
proporcionar aos seus clientes um atendimento personalizado, rápido e eficaz com 
vistas à preservação de direitos e à salvaguarda dos mais diversos interesses. Em 
virtude do histórico pessoal e acadêmico da equipe, zelam pela interação com os 
clientes como forma de compreender detalhadamente as suas necessidades e, 
assim, prestar o melhor serviço jurídico possível. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando o 3º ano de Direito; 

Remuneração: 
 

 Bolsa auxílio e demais benefícios compatíveis com o mercado. 

Endereço:  
 
R. Gomes de Carvalho, 1629 - Vila Olimpia, São Paulo - SP. 
 
Contato: 
 
Interessados devem mandar os currículos aos cuidados de Raquel para o e-mail 

rag@bergaminicollucci.com.br . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 
 
 
 

Descrição:  

O grupo de advogadosLilla, Huck, Otranto, Camargo Advogadosé unido pelo senso 
de lealdade aos clientes, pelo gosto de trabalhar intensamente e pelo envolvimento 

intelectual com a prática do Direito. Adotam um modelo de organização próprio, 
em que todos os advogados são prontamente convocados ao grau mais alto e perene 
de compromisso com o escritório e com os clientes. São, em todos os níveis de 
senioridade, sócios na responsabilidade e nos benefícios da prestação de serviços 
jurídicos pautados pela excelência. A transparência é uma prática constante no 
escritório e nas relações com os clientes. 

 

Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando o 3º ano de Direito; 

 Estudar, exclusivamente: Mackenzie, PUC, USP ou FGV; 

Remuneração: 
 

  A combinar. 

Endereço:  
 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744, 6º andar, São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para geovanna.moura@lhoc.com.br . 

 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível Estratégico 

Vaga: Estágio  

 
 
 
 

Descrição:  
 
Com escritórios nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o Escritório atende 
clientes do Brasil e do exterior, em suas áreas principais de atuação, no 
desenvolvimento e proteção dos interesses dos clientes em um mundo ameaçado 
em seus princípios políticos, sociais e econômicos que afetam a vida das empresas 
que lutam para manter sua existência e sua capacidade de operar, em benefício da 
sociedade. 
 

 
Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando entre o 5º e o 8º semestre; 

 Experiência em Contencioso Cível em Escritório de Advocacia será um 

diferencial; 

 Vontade de aprender é essencial. 

Remuneração: 
 

 Bolsa Auxílio; 

 Vale transporte a ser ajustado com o candidato. 

Endereço:  
 
Rua Jerônimo da Veiga, 45 / 2º andar - Cj 21 e 4º andar, conjuntos 42, 43 e 44 - 

Itaim Bibi - São Paulo / SP / Brasil / CEP 04536-000 
 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para mfc@bpbc.com.br. 

 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Tributário (consultivo e contencioso administrativo) 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O estagiário atuará diretamente com Sócios e Associados e participará de reuniões internas 
e externas, envolvendo operações de planejamento tributário, reorganização operacional e 
societária, e será envolvido em questões relativas a tributos diretos, indiretos e à área 
aduaneira. Dentre as atribuições inerentes às vagas, destacam-se o auxílio aos advogados 
na elaboração de opiniões legais, análise das alterações legislativas, acompanhamento de 
posicionamento jurisprudencial e de processos, controle de processos e procedimentos 
administrativos. Pela especificidade de nossa atuação no mercado, bem como pela adoção 
de abordagens e estratégias inovadoras, os temas usualmente objeto de nossas operações e 
consultas possuem média/alta complexidade. De modo a contribuir para a contínua 
evolução de nossos profissionais, todos os Advogados e Estagiários do LBMF participam de 
reuniões técnicas semanais, além de periódicos seminários técnicos internos e externos, 
para discussão de temas relevantes das áreas tributária e aduaneira. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Responsabilidade pessoal, espírito de equipe, boa comunicação e contínua busca pelo 
conhecimento; 

 Experiência prévia na área tributária (consultivo/contencioso administrativo);  

 Inglês intermediário. Inglês avançado e outros idiomas serão considerados um 
diferencial. 

 
Remuneração: 
 

 Bolsa-auxílio diferenciada pela senioridade do estagiário;  

 Vale refeição isonômico a todos os demais profissionais; 

 Auxílio transporte ou estacionamento; 

 Seguro de vida; 

 Plano de saúde. 
 
Endereço:  
 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 360 16º andar | Conj. 162 | 04543-000 |Itaim Bibi 
 
Contato:  
 

Os currículos dos interessados deverão ser enviados ao seguinte e-mail: 
secretaria@lbmf.com.br. No título do e-mail deverá ser informado o nome do 
candidato, a instituição de ensino e o respectivo ano/período atualmente em 
curso pelo candidato. 
 



 
 

 
VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso e Arbitragem/ Contencioso Cível Empresarial 

Vaga: Estágio  

 
 
 
 

Descrição:  
 
Nasser Sociedade de Advogados é reconhecido por prestar serviços jurídicos de 
qualidade a empresas nacionais e estrangeiras. Procuramos aliar o profundo domínio 
dos temas que nos são submetidos com uma postura pragmática e criativa na 
busca de soluções. Na assessoria a negócios, na defesa de interesses ou na 
administração de diferenças, nossa missão é contribuir para agregar valor aos 
negócios de nossos clientes. O estagiário pesquisará doutrina e jurisprudência, 
elaborará de relatórios, acompanhará de processos judiciais e administrativos, além 

de confeccionar minutas de petições. 
 

Pré-requisitos: 
 

 Cursando entre 5º a 8º período (3º ou 4º ano); 

 Inglês avançado. 

 
Remuneração: 
 

 A combinar. 
 
Endereço:  
 
Av. Angélica, nº 2510, 3º andar, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01228-200 
 
Contato:  
 
Enviar currículo para contato@nasser.adv.br, colocando no assunto “Estágio de 

Direito”. 
 
As entrevistas para a vaga de estágio serão agendadas a partir da segunda 
semana de Janeiro de 2019. 

 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

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:  
 

 Estar matriculado no 4º ano da graduação em Direito – 7º semestre. 

Remuneração:  
 

 Bolsa auxílio compatível com o mercado  

 Vale Refeição  

 Vale Transporte 
 
Endereço:  
 
Rua Oscar Freire, n. 379, conj. 131 - Jardim Paulistano – São Paulo/SP – CEP: 
01426900 
 
Contato:  

 
Os interessados devem encaminhar o currículo para “Vaga de Estágio - Contencioso 
Cível” para o e-mail: elaine.mesquita@maneira.adv.br  

 
 
 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso e Arbitragem/ Contencioso Cível Empresarial 

Vaga: Estágio  

 
 
 
 

Descrição:  
 
Nasser Sociedade de Advogados é reconhecido por prestar serviços jurídicos de 
qualidade a empresas nacionais e estrangeiras. Procuramos aliar o profundo domínio 
dos temas que nos são submetidos com uma postura pragmática e criativa na 
busca de soluções. Na assessoria a negócios, na defesa de interesses ou na 
administração de diferenças, nossa missão é contribuir para agregar valor aos 
negócios de nossos clientes. O estagiário pesquisará doutrina e jurisprudência, 
elaborará de relatórios, acompanhará de processos judiciais e administrativos, além 

de confeccionar minutas de petições. 
 

Pré-requisitos: 
 

 Cursando entre 5º a 8º período (3º ou 4º ano); 

 Inglês avançado. 

 
Remuneração: 
 

 A combinar. 
 
Endereço:  
 
Av. Angélica, nº 2510, 3º andar, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01228-200 
 
Contato:  
 
Enviar currículo para contato@nasser.adv.br, colocando no assunto “Estágio de 

Direito”. 
 
As entrevistas para a vaga de estágio serão agendadas a partir da segunda 
semana de Janeiro de 2019. 

 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Societário 

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 estagiário 
auxiliará aos advogados em toda a rotina societária (consultiva e contenciosa), tal 
como constituição, modificação e reorganização societária, além da elaboração de 
contratos societários e contratos em geral entre outras atividades pertinentes a 

área. 
 

Pré-requisitos: 
 

 Estudantes cursando o 4º ano da graduação em 2019; 

 Inglês avançado. 

 
Remuneração: 
 

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

o assunto “ESTAGIO SOCIETÁRIO”. 
 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível Estratégico 

Vaga: Estágio  

 
 
 
 

Descrição:  
 
Com escritórios nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, o Escritório atende 
clientes do Brasil e do exterior, em suas áreas principais de atuação, no 
desenvolvimento e proteção dos interesses dos clientes em um mundo ameaçado 
em seus princípios políticos, sociais e econômicos que afetam a vida das empresas 
que lutam para manter sua existência e sua capacidade de operar, em benefício da 
sociedade. 
 

 
Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando entre o 5º e o 8º semestre; 

 Experiência em Contencioso Cível em Escritório de Advocacia será um 

diferencial; 

 Vontade de aprender é essencial. 

Remuneração: 
 

 Bolsa Auxílio; 

 Vale transporte a ser ajustado com o candidato. 

Endereço:  
 
Rua Jerônimo da Veiga, 45 / 2º andar - Cj 21 e 4º andar, conjuntos 42, 43 e 44 - 

Itaim Bibi - São Paulo / SP / Brasil / CEP 04536-000 
 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para mfc@bpbc.com.br. 

 
 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Direito para Área de Contencioso Cível Estratégico (Direito Empresarial) 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 

Tardioli Lima Advogados Associados se destaca pela qualidade dos serviços que 

presta a seus clientes, empresas nacionais e estrangeiras, associações de classe e 
grandes grupos de diferentes setores como: agronegócio, indústrias químicas, 
agroquímicas, saneantes, turismo, alimentação, educacional, gráfico, investimentos 
e participações, dentre outros. Com ótimo ambiente de trabalho, casos 
desafiadores, e oportunidade de crescimento, o estagiário irá elaborar e protocolar 
de peças processuais, pesquisar doutrina e jurisprudência, elaborar de relatórios, 
acompanhar ações nos fóruns, além de assessorar aos advogados da área. 
O processo seletivo envolve prova escrita e entrevista 
 
Pré-requisitos:  
 

 Cursando quarto ano de Direito; 

 Habilidade no relacionamento interpessoal, estudioso, organizado e pró-ativo. 
 
Remuneração:  
 

 Bolsa auxílio de R$ 1.500,00 para quarto anista 

 Vale-refeição; 

 Vale-transporte; 

 Seguro de vida. 

 
Endereço:  
 
Av. Brg. Faria Lima, 3311 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para Os currículos devem ser 
encaminhados para o e-mail: mailson.silva@tardiolilima.com.br  

 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Tributário Empresarial 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
Especializado em Direito Empresarial, o escritório Passos e Sticca Advogados 
Associados (PSAA) presta serviços jurídicos a empresas brasileiras e estrangeiras, 
dentre as quais indústrias e grandes grupos agroindustriais, comerciais exportadoras 
e importadoras, e-commerce e prestação de serviços de alto valor agregado, além 
de instituições financeiras e fundos de investimento. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando o 4º ano de Direito; 

 Inglês de nível avançado a fluente; 

 Comunicativos; 

 Dinâmico; 

 Interessados em aprender. 

Remuneração: 
 

 Bolsa auxílio a combinar;  

 Assistência médica; 

 Bolsa auxílio para curso de idiomas; 

 Vale alimentação; 

 Vale transporte (de acordo com o itinerário apresentado). 

Endereço:  
 
Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387, CJ. 71, Bairro Vila Nova Conceição. 
 
Contato: 
 
Os interessados deverão cadastrar currículo através do link: 
https://jobs.solides.com/psaa/vaga/3892 . 
 

 
 
 

 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Societário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Fialho Salles é um escritório dedicado à advocacia empresarial, que busca 
permanentemente a excelência no exercício do trabalho técnico e na gestão do 
negócio, o que os direciona naturalmente para a atuação em demandas de alto 
valor agregado, que exigem soluções especializadas, sofisticadas e que, acima de 
tudo, são decisivas para o desenvolvimento dos negócios dos clientes. O estagiário 
atuará em questões relacionadas a M&A, Private Equity e Mercado de Capitais, 
dentre outros temas. 
 
Pré-requisitos: 

 

 Estar cursando o 4º ano de Direito; 

 Inglês avançado.  

Remuneração: 
 

 A combinar. 

Endereço:  
 
R. Olimpíadas, 242, 8º andar – conj. 82, São Paulo/SP. 

 

Contato: 
 
Interessados devemenviar o currículo para oporutnidade@fialhosalles.com.br . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contratual 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
A sociedade Barros Pimentel, Alcantara Gil e Rodriguez Advogados foi criada em 
outubro de 2002, como resultado de um spin-off do Departamento Jurídico da 
Promon, empresa brasileira líder nos setores de engenharia, telecomunicações e 
tecnologia da informação. Os sócios têm capacitação nas áreas de direito 
contratual, societário, tributário, propriedade intelectual, administrativo, 
previdenciário e trabalhista, e experiência na condução e estruturação de 
negociações complexas, no Brasil e no exterior. 
 
Pré-requisitos: 

 

 Estar cursando o 4º ano de Direito; 

 Inglês avançado (leitura, escrita e fala). 

Remuneração: 
 

 Bolsa compatível com o mercado; 

 Vale alimentação; 

 Vale transporte; 

 Plano odontológico; 

 Seguro de vida. 

Endereço:  
 
Avenida Horácio Lafer, 160, 7º andar, Itaim Bibi – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo com o assunto “Estagiário(a) Contratual – 
nome“ para secretaria@barrospimentel.adv.br. 
 

 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  

O grupo de advogados Lilla, Huck, Otranto, Camargo Advogadosé unido pelo senso 
de lealdade aos clientes, pelo gosto de trabalhar intensamente e pelo envolvimento 
intelectual com a prática do Direito. Adotam um modelo de organização próprio, 
em que todos os advogados são prontamente convocados ao grau mais alto e perene 

de compromisso com o escritório e com os clientes. São, em todos os níveis de 
senioridade, sócios na responsabilidade e nos benefícios da prestação de serviços 
jurídicos pautados pela excelência. A transparência é uma prática constante no 
escritório e nas relações com os clientes. 

 

Pré-requisitos: 

 

 Estar cursando o 4º ano de Direito; 

 Estudar, exclusivamente: Mackenzie, PUC, USP ou FGV; 

 
Remuneração: 

 

 A combinar. 

Endereço:  
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744, 6º andar, São Paulo/SP. 

 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para geovanna.moura@lhoc.com.br . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Insolvência e Reestruturação 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
Fundado em 1972, Veirano Advogados é um escritório brasileiro que pratica a 
advocacia com visão de negócios e foco em resultados, desenvolvendo soluções 
customizadas para empresas multinacionais que operam em setores estratégicos da 
economia. 
 
Pré-requisitos: 
 

 Preferencialmente com experiência em recuperação judicial e/ou contencioso 

cível; 

 Domínio da língua inglesa é desejável; 

Remuneração: 
 

 Seguro de vida; 

 Bolsa auxílio compatível com o valor do mercado; 

 Vale transporte. 

Endereço:  
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 16º andar, São Paulo – SP. 
 
Contato: 
 
Interessados deverão enviar o currículo, até o dia 11.01.2019, para 
marilia.carmo@veirano.com.br, devendo o assunto do e-mail ser “Vaga de estágio”. 

 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Direito para Área de Contencioso Cível Estratégico (Direito Empresarial) 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 

Tardioli Lima Advogados Associados se destaca pela qualidade dos serviços que 

presta a seus clientes, empresas nacionais e estrangeiras, associações de classe e 
grandes grupos de diferentes setores como: agronegócio, indústrias químicas, 
agroquímicas, saneantes, turismo, alimentação, educacional, gráfico, investimentos 
e participações, dentre outros. Com ótimo ambiente de trabalho, casos 
desafiadores, e oportunidade de crescimento, o estagiário irá elaborar e protocolar 
de peças processuais, pesquisar doutrina e jurisprudência, elaborar de relatórios, 
acompanhar ações nos fóruns, além de assessorar aos advogados da área. 
O processo seletivo envolve prova escrita e entrevista 
 
Pré-requisitos:  
 

 Cursando quinto ano de Direito; 

 Habilidade no relacionamento interpessoal, estudioso, organizado e pró-ativo. 
 
Remuneração:  
 

 Bolsa auxílio de R$ 1.800,00 para quinto anista 

 Vale-refeição; 

 Vale-transporte; 

 Seguro de vida. 

 
Endereço:  
 
Av. Brg. Faria Lima, 3311 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para Os currículos devem ser 
encaminhados para o e-mail: mailson.silva@tardiolilima.com.br  

 
 
 



 
 

 
VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Societário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Fialho Salles é um escritório dedicado à advocacia empresarial, que busca 
permanentemente a excelência no exercício do trabalho técnico e na gestão do 
negócio, o que os direciona naturalmente para a atuação em demandas de alto 
valor agregado, que exigem soluções especializadas, sofisticadas e que, acima de 
tudo, são decisivas para o desenvolvimento dos negócios dos clientes. O estagiário 
atuará em questões relacionadas a M&A, Private Equity e Mercado de Capitais, 
dentre outros temas. 
 
Pré-requisitos: 

 

 Estar cursando o 5º ano de Direito; 

 Inglês avançado.  

Remuneração: 
 

 A combinar. 

Endereço:  
 
R. Olimpíadas, 242, 8º andar – conj. 82, São Paulo/SP. 

 

Contato: 
 
Interessados devemenviar o currículo para oporutnidade@fialhosalles.com.br . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Contratual 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
A sociedade Barros Pimentel, Alcantara Gil e Rodriguez Advogados foi criada em 
outubro de 2002, como resultado de um spin-off do Departamento Jurídico da 
Promon, empresa brasileira líder nos setores de engenharia, telecomunicações e 
tecnologia da informação. Os sócios têm capacitação nas áreas de direito 
contratual, societário, tributário, propriedade intelectual, administrativo, 
previdenciário e trabalhista, e experiência na condução e estruturação de 
negociações complexas, no Brasil e no exterior, notadamente Estados Unidos e 
América Latina, especialmente nos setores de infra-estrutura, tecnologia e venture 
capital. 

 
Pré-requisitos: 
 

 Estar cursando o 5º ano de Direito; 

 Inglês avançado (leitura, escrita e fala). 

Remuneração: 
 

 Bolsa compatível com o mercado; 

 Vale alimentação; 

 Vale transporte; 

 Plano odontológico; 

 Seguro de vida. 

Endereço:  
 
Avenida Horácio Lafer, 160, 7º andar, Itaim Bibi – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo com o assunto “Estagiário(a) Contratual – 
nome“ para secretaria@barrospimentel.adv.br . 
 
 

 
 

 


