
 

 

VAGAS – 1º ANO 

Área: Contencioso Cível e Arbitragem 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O Cescon Barrieu é um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. Seus advogados 
se destacam pelo comprometimento com a defesa dos interesses dos clientes e pela 
atuação em operações altamente sofisticadas e muitas vezes inéditas no mercado. O 
objetivo é solucionar com êxito as questões jurídicas mais complexas e assuntos 
estratégicos. 

 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 1º ano da graduação em Direito; 

• Inglês fluente. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Plano de saúde; 

• Seguro de vida. 
 

Endereço: 
 

R. Funchal, 418 - 11º andar - Vila Olímpia, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para Manoela.pires@cesconbarrieu.com.br 
e/ou luiz.pantaleao@cesconbarrieu.com.br . 

mailto:Manoela.pires@cesconbarrieu.com.br
mailto:luiz.pantaleao@cesconbarrieu.com.br


 

 
VAGAS – 1º ANO 

Área: Contencioso Cível, Tributário e Administrativo 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

A Radi, Calil e Associados – Advocacia, fundada em 1974, tem sua atuação concentrada 
na prestação de serviços a empresas de médio e grande porte, principalmente nas áreas 
societária, tributária, contratual e administrativa pública. A equipe é composta por 
profissionais experientes e especializados na orientação e formatação jurídicas de 
negócios e na prevenção e solução de litígios. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 1º ano da graduação em Direito; 

• Estudantes do matutino. 

 

Remuneração: 
 

• A combinar 
 

Endereço: 
 

Av. Angélica, 2503, 9º andar. 
 

Contato: 
 

Aos interessados, favor encaminhar currículo para: joao.vitor@radicalil.com.br . No assunto 
do e-mail deverá constar, necessariamente: (i)VAGA DE ESTÁGIO; – (ii) SEMESTRE; – (iii) 
FACULDADE, sob pena do currículo ser descartado sem prévia análise. 

mailto:joao.vitor@radicalil.com.br


 

 
VAGAS – 1º ANO 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Com sede em São Paulo e encabeçado pela renomada Dra. Lilian Lygia Ortega Mazzeu, o 
escritório Ortega & Mazzeu Sociedade de Advogados está totalmente preparado para 
atender às necessidades emergentes do mercado atual. A banca é formada por advogados 
com vasta experiência nos maiores escritórios de advocacia do país, empresas privadas e 
magistrados aposentados, com o objetivo de mesclar seriedade e tradicionalismo com 
mentalidade inovadora, ousada e criativa, com foco direto na atividade do cliente e em 
suas necessidades específicas quanto a prevenção, avaliação e solução de questões legais. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 1º ano da graduação em Direito; 

• Interesse na área trabalhista; 

• Conhecimento básico dos ritos processuais e rotinas de fórum; 

• Conhecimento na área de informática; 

• Facilidade com cálculos. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• 13º salário. 
 

Endereço: 
 

Av. Paulista, 2.300, cj. 53-B, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Enviar currículo para o e-mail: ortega_curriculos@yahoo.com . 

mailto:ortega_curriculos@yahoo.com


 

 
VAGAS – 2º ANO 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O Dannemann Siemsen tem escritórios em três capitais do Brasil e reúnem um time de 
profissionais líderes de conhecimento em propriedade intelectual, contencioso, contratos e 
outras áreas do Direito. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito; 

• Início imediato. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 
 

Endereço: 
 

Av. Indianópolis, São Paulo – SP, CEP 04063-000. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para carol_mutarelli@hotmail.com e 
cbrandao@dannemann.com.br com o assunto “Currículo para vaga de estágio”. 

mailto:carol_mutarelli@hotmail.com
mailto:cbrandao@dannemann.com.br


 

 
VAGAS – 2º ANO 

Área: Contencioso Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

A Siqueira Castro Advogados criou novas áreas de negócios, abriu escritórios em todo o 
território nacional e tornou-se o que é hoje: um escritório full solution. Atualmente, contam 
com dezoito escritórios próprios espalhados pelo Brasil e atendem em torno de três mil 
clientes, dos mais variados segmentos econômicos, em todas as áreas do Direito. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito; 

• Início imediato; 

• Ser organizado(a), proativo(a) e possuir boa redação; 

• Experiência prévia será considerado um diferencial. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale refeição. 
 

Endereço: 
 

Rua Tabapuã, 81 - 4º andar - Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
Os interessados devem encaminhar o currículo para ggmartins@siqueiracastro.com.br . 

mailto:ggmartins@siqueiracastro.com.br


 

 
VAGAS – 2º ANO 

Área: Contencioso Cível e Arbitragem 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O Cescon Barrieu é um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. Seus advogados se 
destacam pelo comprometimento com a defesa dos interesses dos clientes e pela atuação 
em operações altamente sofisticadas e muitas vezes inéditas no mercado. O objetivo é 
solucionar com êxito as questões jurídicas mais complexas e assuntos estratégicos. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito; 

• Inglês fluente. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Plano de saúde; 

• Seguro de vida. 
 

Endereço: 
 

R. Funchal, 418 - 11º andar - Vila Olímpia, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para Manoela.pires@cesconbarrieu.com.br 
e/ou luiz.pantaleao@cesconbarrieu.com.br . 

mailto:Manoela.pires@cesconbarrieu.com.br
mailto:luiz.pantaleao@cesconbarrieu.com.br


 

 
VAGAS – 2º ANO 

Área: Imobiliário, Tributário, Wealth Planning. 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório LEFOSSE tem uma combinação singular de práticas transacionais e stand alone 
para atender os clientes em suas necessidades mais complexas, oferecendo uma abordagem 
cuidadosa nas decisões, com pontualidade e precisão no desenvolvimento dos casos. 
Reconhecidos pelos principais rankings jurídicos como um dos melhores escritórios do Brasil. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito; 

• Conhecimento de inglês; 

• Estar apto para uma jornada de 6 horas. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Subsídio para curso de inglês. 

 

Endereço: 
 

Rua Tabapuã, 1227 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os  interessados  devem  encaminhar  o currículo  para recrutamento@lefosse.com . Favor 
informar sua área de interesse no assunto (Imobiliário, Tributário ou Wealth Planning). 

mailto:recrutamento@lefosse.com


 

 
VAGAS – 2º ANO 

Área: 11ª Vara da Fazenda Pública 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Estágio no gabinete da 11ª Vara da Fazenda Pública para trabalhar com o juiz auxiliar Dr. 
Kenichi Koyama. 
A atividade inclui elaboração de sentenças e despachos. É uma grande oportunidade de 
aprendizado, principalmente tendo em vista a amplitude de áreas do âmbito jurídico tratadas 
na Fazenda - processo civil, administrativo, tributário, civil, ambiental, entre outras. No mais, 
o juiz é extremamente atencioso. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito; 

• Contratação ainda este mês pelo CIEE. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio de R$ 600,00; 

• Vale transporte de R$ 160,00. 

 

Endereço: 
 

Viaduto Dona Paulina, 80 - Sé, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para gitolentino1999@gmail.com . 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=F%C3%B3rum%2BHely%2BLopes%2BMeirelles%2BTribunal%2Bem%2BS%C3%A3o%2BPaulo&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYzS3w8sc9YamkSWtOXmOM4eIKzsgvd80rySypFPLjYoOylLgEpHj00_UNC0oqs1KSClI0GKT4uFBEpBSUuHgdHL99FM17bPxES4jzsLJC3-rIc1MEpwh8nPD1_3VbnkWsRm6HNxeV5ip4pOZUKvjkF6QWK_imZhal5uQAWSFFmUmleYk5Cqm5CsGHF-crBCSW5uQDALtSTpilAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwje5s3cq7DgAhUOJLkGHXcvDZYQ6RMwC3oECAcQBA
mailto:gitolentino1999@gmail.com


 

 
VAGAS – 2º ANO 

Área: Contencioso Cível, Tributário e Administrativo 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

A Radi, Calil e Associados – Advocacia, fundada em 1974, tem sua atuação concentrada 
na prestação de serviços a empresas de médio e grande porte, principalmente nas áreas 
societária, tributária, contratual e administrativa pública. A equipe é composta por 
profissionais experientes e especializados na orientação e formatação jurídicas de 
negócios e na prevenção e solução de litígios. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito; 

• Estudantes do matutino. 

 

Remuneração: 
 

• A combinar 
 

Endereço: 
 

Av. Angélica, 2503, 9º andar. 
 

Contato: 
 

Aos interessados, favor encaminhar currículo para: joao.vitor@radicalil.com.br . No assunto 
do e-mail deverá constar, necessariamente: (i)VAGA DE ESTÁGIO; – (ii) SEMESTRE; – (iii) 
FACULDADE, sob pena do currículo ser descartado sem prévia análise. 

mailto:joao.vitor@radicalil.com.br


 

 
VAGAS – 2º ANO 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Com inovação e pioneirismo, o escritório Arruda Alvim e Thereza Alvim Advocacia e 
Consultoria Jurídica conseguiu, ao longo dos anos, fazer verdadeiro intercâmbio entre a 
academia e a advocacia. Investiu-se na altíssima especialização dos profissionais, 
incentivando a busca de novos conhecimentos e o aperfeiçoamento dos trabalhos jurídicos 
desenvolvidos. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale transporte; 

• Plano de saúde. 

 

Endereço: 
 

Rua Atlântica, 516 – Jardim América. 
 

Contato: 
 

Interessados devem enviar o CV para os e-mails: rosanesantos@arrudaalvim.com,br ; 
milena.gomes@arrudaalvim.com.br e rafael.rodrigues@arrudaalvim.com.br . 

mailto:milena.gomes@arrudaalvim.com.br
mailto:rafael.rodrigues@arrudaalvim.com.br


 

 
VAGAS – 2º ANO 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Com sede em São Paulo e encabeçado pela renomada Dra. Lilian Lygia Ortega Mazzeu, o 
escritório Ortega & Mazzeu Sociedade de Advogados está totalmente preparado para 
atender às necessidades emergentes do mercado atual. A banca é formada por advogados 
com vasta experiência nos maiores escritórios de advocacia do país, empresas privadas e 
magistrados aposentados, com o objetivo de mesclar seriedade e tradicionalismo com 
mentalidade inovadora, ousada e criativa, com foco direto na atividade do cliente e em 
suas necessidades específicas quanto a prevenção, avaliação e solução de questões legais. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito; 

• Interesse na área trabalhista; 

• Conhecimento básico dos ritos processuais e rotinas de fórum; 

• Conhecimento na área de informática; 

• Facilidade com cálculos. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• 13º salário. 
 

Endereço: 
 

Av. Paulista, 2.300, cj. 53-B, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Enviar currículo para o e-mail: ortega_curriculos@yahoo.com . 

mailto:ortega_curriculos@yahoo.com


 

 
VAGAS – 2º ANO 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório EMSENHUBER E ADVOGADOS ASSOCIADOS presta serviços de consultoria, 
advocacia preventiva e contenciosa, em demandas envolvendo os ramos de Direito Público e 
Privado. Contam com uma equipe altamente qualificada e em contínuo desenvolvimento, apta 
a encontrar nas situações vivenciadas no dia a dia dos clientes soluções e estratégias 
inovadoras que conciliam a realidade corporativa ao modelo jurídico-processual brasileiro, 
com respostas rápidas e técnicas, e sempre com a premissa de construir uma relação 
duradoura de parceria profissional. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito; 

• Apenas estudantes do período noturno; 

• Experiência em escritórios de advocacia; 

• Interesse em aprender; 

• Conhecimento em direito tributário será um diferencial. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 
 

Endereço: 
 

Rua Groenlândia 1310 - Jd. Europa. 
 

Contato: 
 

Os interessados deverão encaminhar o currículo para o e-mail: rh@emsenhuber.com.br e 
mencionar no assunto: “Vaga de Estágio – Tributário”. 

mailto:rh@emsenhuber.com.br


 

 
 

VAGAS – 3º ANO 

Área: Família 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Imparato & Reicher Advogados Associados são especialistas na prestação de 
serviços advocatícios na área de Direito de Família e das Sucessões. A equipe é formada por 
profissionais experientes que oferecem um serviço jurídico moderno, dinâmico e diferenciado. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

• Disponibilidade para início imediato. 

 

Remuneração: 
 

• A combinar. 
 

Endereço: 
 

Av. Cidade Jardim, 400 – 10º andar - Cj. 101 Jardim Europa, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para advocacia@imparatoereicher.com.br , 
mencionando o assunto “VAGA DE ESTÁGIO”. 

mailto:advocacia@imparatoereicher.com.br


 

 
VAGAS – 3º ANO 

Área: Contencioso Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

A Siqueira Castro Advogados criou novas áreas de negócios, abriu escritórios em todo o 
território nacional e tornou-se o que é hoje: um escritório full solution. Atualmente, contam 
com dezoito escritórios próprios espalhados pelo Brasil e atendem em torno de três mil 
clientes, dos mais variados segmentos econômicos, em todas as áreas do Direito. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

• Início imediato; 

• Ser organizado(a), proativo(a) e possuir boa redação; 

• Experiência prévia será considerado um diferencial. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale refeição. 

 

Endereço: 
 

Rua Tabapuã, 81 - 4º andar - Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para ggmartins@siqueiracastro.com.br . 

mailto:ggmartins@siqueiracastro.com.br


 

 
VAGAS – 3º ANO 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O HASSON SAYEG, NOVAES, VENTUROLE, ANDRADE E D'AVILA ADVOGADOS caracteriza-se 
como 
full service, especializado em contencioso  estratégico  em  todasas  jurisdições,  em  cau 
sas de alta complexidade, com forte atuação nos tribunais superiores. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar cursando o 3º ano de Direito; 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílo compatível com o mercado. 

 

Endereço: 
 

Rua Itaquera, 384 - Pacaembu, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Aos interessados, os currículos deverão ser direcionados ao e-mail: 
mateus.martins@hslaw.com.br. 

mailto:mateus.martins@hslaw.com.br


 

 
VAGAS – 3º ANO 

Área: Imobiliário, Tributário e Wealth Planning. 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório LEFOSSE tem uma combinação singular de práticas transacionais e stand alone 
para atender os clientes em suas necessidades mais complexas, oferecendo uma abordagem 
cuidadosa nas decisões, com pontualidade e precisão no desenvolvimento dos casos. 
Reconhecidos pelos principais rankings jurídicos como um dos melhores escritórios do Brasil. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

• Conhecimento de inglês; 

• Estar apto para uma jornada de 6 horas. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Subsídio para curso de inglês. 
 

Endereço: 
 

Rua Tabapuã, 1227 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os  interessados  devem  encaminhar  o currículo  para recrutamento@lefosse.com . Favor 
informar sua área de interesse no assunto (Imobiliário, Tributário ou Wealth Planning). 

mailto:recrutamento@lefosse.com


 

 
VAGAS – 3º ANO 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O Dannemann Siemsen tem escritórios em três capitais do Brasil e reunem um time de 
profissionais líderes de conhecimento em propriedade intelectual, contencioso, contratos e 
outras áreas do Direito. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

• Início imediato. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 
 

Endereço: 
 

Av. Indianópolis, São Paulo – SP, CEP 04063-000. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para carol_mutarelli@hotmail.com e 
cbrandao@dannemann.com.br com o assunto “Currículo para vaga de estágio”. 

mailto:carol_mutarelli@hotmail.com
mailto:cbrandao@dannemann.com.br


 

 
VAGAS – 3º ANO 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O Rosenthal, Guaritá e Facca Advogados foi estabelecido em São Paulo, em 2002 com o 
objetivo de fornecer aos clientes soluções diferenciadas e afinadas com as tendências e 
aspirações do mercado jurídico. Reconhecidos por soluções customizadas, ao estilo “tailor 
made”, tanto no âmbito corporativo quanto pessoal, são pioneiros no desenvolvimento do 
“diálogo”, fórum de solução antecipada de conflitos, buscando a solução do conflito através 
de acordo entre as partes. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

• Início imediato. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 
 

Endereço: 
 

Rua Alvorada, 1.289 – Cj. 601, Vila Olímpia – São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para contato@rgfadv.com.br A/C de Dra. 
Carolina Barbosa. 

mailto:contato@rgfadv.com.br


 

 
VAGAS – 3º ANO 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Mallet Advogados Associados atua na área trabalhista, consultiva e contenciosa, 
em todos os graus de jurisdição, administrativa ou judicial. Participa também de 
procedimentos arbitrais, reestruturações, negociações coletivas, orientações em atividades 
sindicais, orientações em projetos legislativos para entidades de classe, e demais matérias 
pertinentes e afins. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

• Estudar no período nortuno; 

• Inglês avançado é desejável. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 
 

Endereço: 
 

Rua Itacema, 128, 2º e 3º andares Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para luiseduardo6@uol.com.br . 

mailto:luiseduardo6@uol.com.br


 

 
VAGAS – 3º ANO 

Área: 11ª Vara da Fazenda Pública 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Estágio no gabinete da 11ª Vara da Fazenda Pública para trabalhar com o juiz auxiliar Dr. 
Kenichi Koyama. 
A atividade inclui elaboração de sentenças e despachos. É uma grande oportunidade de 
aprendizado, principalmente tendo em vista a amplitude de áreas do âmbito jurídico tratadas 
na Fazenda - processo civil, administrativo, tributário, civil, ambiental, entre outras. No mais, 
o juiz é extremamente atencioso. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

• Contratação ainda este mês pelo CIEE. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio de R$ 600,00; 

• Vale transporte de R$ 160,00. 
 

Endereço: 
 

Viaduto Dona Paulina, 80 - Sé, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para gitolentino1999@gmail.com . 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=F%C3%B3rum%2BHely%2BLopes%2BMeirelles%2BTribunal%2Bem%2BS%C3%A3o%2BPaulo&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYzS3w8sc9YamkSWtOXmOM4eIKzsgvd80rySypFPLjYoOylLgEpHj00_UNC0oqs1KSClI0GKT4uFBEpBSUuHgdHL99FM17bPxES4jzsLJC3-rIc1MEpwh8nPD1_3VbnkWsRm6HNxeV5ip4pOZUKvjkF6QWK_imZhal5uQAWSFFmUmleYk5Cqm5CsGHF-crBCSW5uQDALtSTpilAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwje5s3cq7DgAhUOJLkGHXcvDZYQ6RMwC3oECAcQBA
mailto:gitolentino1999@gmail.com


 

 
VAGAS – 3º ANO 

Área: Consultivo Imobiliário/Contratos 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Bicalho e Mollica é reconhecido como um dos melhores escritórios de direito 
imobiliário do Brasil, prestando assessoria jurídica especializada e de alta qualidade e 
eficiência a grupos empresariais, instituições financeiras, securitizadoras e investidores 
privados. Expertise de mais de 20 anos na área, agilidade e conhecimento das práticas de 
mercado, o Escritório vai direto ao ponto na solução. Recomendado anualmente por sua 
excelência em todas as áreas em que atua pelo Chambers and Partners Latin America. 1º 
lugar entre os melhores escritórios especializados em Direito Imobiliário pela Análise 500. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

• Inglês avançado; 

• Experiência na área será um diferencial. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte. 

 

Endereço: 
 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600, 7° andar. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para Priscila.sammi@bicalhaemollica.com.br e 
juliana.zaccarelli@bicalhoemollica.com.br . 

mailto:Priscila.sammi@bicalhaemollica.com.br
mailto:juliana.zaccarelli@bicalhoemollica.com.br


 

 

 
 

VAGAS – 3º ANO 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Lucon Advogados é um escritório especializado em contencioso, nas mais diversas áreas 
(cível, administrativo, societário, trabalhista, falimentar, recuperacional e consumidor) e 
arbitragem. A permanente busca pela excelência motiva o trabalho desenvolvido pelo 
Escritório. O dinamismo e personalização no atendimento ao cliente, o conteúdo doutrinário, 
o histórico acadêmico e a ênfase em pesquisas conferem ao Escritório um perfil de 
credibilidade, responsabilidade e atualidade. Sempre comprometido com a eficiência, 
agilidade e comportamento ético no trato de problemas submetidos à sua apreciação. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

• Experiência prévia será considerado um diferencial. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale transporte; 

• Plano de saúde. 

 

Endereço: 
 

Alameda Itu, 852, 20º e 11º andares. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para curriculo@lucon.adv.br . 

mailto:curriculo@lucon.adv.br


 

 
VAGAS – 3º ANO 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Com inovação e pioneirismo, o escritório Arruda Alvim e Thereza Alvim Advocacia e 
Consultoria Jurídica conseguiu, ao longo dos anos, fazer verdadeiro intercâmbio entre a 
academia e a advocacia. Investiu-se na altíssima especialização dos profissionais, 
incentivando a busca de novos conhecimentos e o aperfeiçoamento dos trabalhos jurídicos 
desenvolvidos. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale transporte; 

• Plano de saúde. 

 

Endereço: 
 

Rua Atlântica, 516 – Jardim América. 
 

Contato: 
 

Interessados devem enviar o CV para os e-mails: rosanesantos@arrudaalvim.com,br ; 
milena.gomes@arrudaalvim.com.br e rafael.rodrigues@arrudaalvim.com.br . 

mailto:milena.gomes@arrudaalvim.com.br
mailto:rafael.rodrigues@arrudaalvim.com.br


 

 
VAGAS – 3º ANO 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Com sede em São Paulo e encabeçado pela renomada Dra. Lilian Lygia Ortega Mazzeu, o 
escritório Ortega & Mazzeu Sociedade de Advogados está totalmente preparado para 
atender às necessidades emergentes do mercado atual. A banca é formada por advogados 
com vasta experiência nos maiores escritórios de advocacia do país, empresas privadas e 
magistrados aposentados, com o objetivo de mesclar seriedade e tradicionalismo com 
mentalidade inovadora, ousada e criativa, com foco direto na atividade do cliente e em 
suas necessidades específicas quanto a prevenção, avaliação e solução de questões legais. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito; 

• Interesse na área trabalhista; 

• Conhecimento básico dos ritos processuais e rotinas de fórum; 

• Conhecimento na área de informática; 

• Facilidade com cálculos. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• 13º salário. 
 

Endereço: 
 

Av. Paulista, 2.300, cj. 53-B, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Enviar currículo para o e-mail: ortega_curriculos@yahoo.com . 
 
 
 
 
 

mailto:ortega_curriculos@yahoo.com


 

 

 

VAGAS – 3º ANO 

Área: Tributária Consultiva e Contenciosa 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

A atuação de Utumi Advogados é marcada pela excelência e pela criatividade na prestação de 
serviços de consultoria e contencioso tributário para seus clientes, que englobam de grandes 
empresas nacionais e multinacionais a clientes privados brasileiros e estrangeiros. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar no 3º ano da graduação em Direito, nas faculdades Mackenzie, PUC, USP ou 
Direito São Bernardo; 

• Cursar no período noturno; 

• Inglês avançado.  

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Plano de saúde; 

• Seguro de vida. 
 

Endereço: 
 
Rua Surubim, 504, cjto. , Brooklin Novo, São Paulo - SP – Brasil. 

 
Contato: 

 
Os interessados devem encaminhar o currículo para camila.taipas@utumilaw.com . 

mailto:camila.taipas@utumilaw.com


 

 

 
 

VAGAS – 4º ANO 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O HASSON SAYEG, NOVAES, VENTUROLE, ANDRADE E D'AVILA ADVOGADOS caracteriza-se 
como 
full service, especializado em contencioso  estratégico  em  todasas  jurisdições,  em  cau 
sas de alta complexidade, com forte atuação nos tribunais superiores. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar cursando o 4º ano de Direito; 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílo compatível com o mercado. 
 

Endereço: 
 

Rua Itaquera, 384 - Pacaembu, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Aos interessados, os currículos deverão ser direcionados ao e-mail: 
mateus.martins@hslaw.com.br. 

mailto:mateus.martins@hslaw.com.br


 

 
VAGAS – 4º ANO 

Área: Contencioso Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

A Siqueira Castro Advogados criou novas áreas de negócios, abriu escritórios em todo o 
território nacional e tornou-se o que é hoje: um escritório full solution. Atualmente, contam 
com dezoito escritórios próprios espalhados pelo Brasil e atendem em torno de três mil 
clientes, dos mais variados segmentos econômicos, em todas as áreas do Direito. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 4º ano da graduação em Direito; 

• Início imediato; 

• Ser organizado(a), proativo(a) e possuir boa redação; 

• Experiência prévia será considerado um diferencial. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale refeição. 
 

Endereço: 
 

Rua Tabapuã, 81 - 4º andar - Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para ggmartins@siqueiracastro.com.br . 

mailto:ggmartins@siqueiracastro.com.br


 

 
VAGAS – 4º ANO 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Há mais de três décadas prestando serviços jurídicos a empresas nacionais e estrangeiras, o 
escritório A. Lopes Muniz Advogados Associados oferece soluções eficientes, alinhadas aos 
objetivos dos clientes e a sólidos princípios de Direito. Atribuem especial relevância à 
atualização permanente dos conhecimentos jurídicos aplicadas ao contexto empresarial. Os 
estagiários poderão optar por desenvolver suas atividades das 10h às 17h ou das 13h às 19h. 
Os trabalhos a serem desenvolvidos são: pesquisas em doutrinas e jurisprudências, 
acompanhamento processual, elaboração de peças e respostas às consultas. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 4º ano de Direito; 

• Experiência prévia em Direito Tributário é desejável; 

• Inglês avançado ou fluente. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio no valor de R$ 1.800,00; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 
 

Endereço: 
 

Av. Brg. Faria Lima, 1656 - 5º andar - Pinheiros, São Paulo – SP. 

 
Contato: 

 
Interessados devem enviar o currículo para o e-mail mmk@almlaw.com.br , aos cuidados de 
Maria Carolina Kraljevic. 

mailto:mmk@almlaw.com.br


 

 
 

VAGAS – 4º ANO 

Área: Família 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Imparato & Reicher Advogados Associados são especialistas na prestação de 
serviços advocatícios na área de Direito de Família e das Sucessões. A equipe é formada por 
profissionais experientes que oferecem um serviço jurídico moderno, dinâmico e diferenciado. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 4º ano da graduação em Direito; 

• Disponibilidade para início imediato. 

 

Remuneração: 
 

• A combinar. 

 

Endereço: 
 

Av. Cidade Jardim, 400 – 10º andar - Cj. 101 Jardim Europa, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para advocacia@imparatoereicher.com.br , 
mencionando o assunto “VAGA DE ESTÁGIO”. 

mailto:advocacia@imparatoereicher.com.br


 

 
VAGAS – 4º ANO 

Área: Imobiliário, Tributário e Wealth Planning. 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório LEFOSSE tem uma combinação singular de práticas transacionais e stand alone 
para atender os clientes em suas necessidades mais complexas, oferecendo uma abordagem 
cuidadosa nas decisões, com pontualidade e precisão no desenvolvimento dos casos. 
Reconhecidos pelos principais rankings jurídicos como um dos melhores escritórios do Brasil. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 4º ano da graduação em Direito; 

• Conhecimento de inglês; 

• Estar apto para uma jornada de 6 horas. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Subsídio para curso de inglês. 

 

Endereço: 
 

Rua Tabapuã, 1227 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os  interessados  devem  encaminhar  o currículo  para recrutamento@lefosse.com . Favor 
informar sua área de interesse no assunto (Imobiliário, Tributário ou Wealth Planning). 

mailto:recrutamento@lefosse.com


 

 
VAGAS – 4º ANO 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O Rosenthal, Guaritá e Facca Advogados foi estabelecido em São Paulo, em 2002 com o 
objetivo de fornecer aos clientes soluções diferenciadas e afinadas com as tendências e 
aspirações do mercado jurídico. Reconhecidos por soluções customizadas, ao estilo “tailor 
made”, tanto no âmbito corporativo quanto pessoal, são pioneiros no desenvolvimento do 
“diálogo”, fórum de solução antecipada de conflitos, buscando a solução do conflito através 
de acordo entre as partes. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 4º ano da graduação em Direito; 

• Início imediato. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

 

Endereço: 
 

Rua Alvorada, 1.289 – Cj. 601, Vila Olímpia – São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para contato@rgfadv.com.br A/C de Dra. 
Carolina Barbosa. 

mailto:contato@rgfadv.com.br


 

 
VAGAS – 4º ANO 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Mallet Advogados Associados atua na área trabalhista, consultiva e contenciosa, 
em todos os graus de jurisdição, administrativa ou judicial. Participa também de 
procedimentos arbitrais, reestruturações, negociações coletivas, orientações em atividades 
sindicais, orientações em projetos legislativos para entidades de classe, e demais matérias 
pertinentes e afins. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 4º ano da graduação em Direito; 

• Estudar no período nortuno; 

• Inglês avançado é desejável. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 

 

Endereço: 
 

Rua Itacema, 128, 2º e 3º andares Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para luiseduardo6@uol.com.br . 

mailto:luiseduardo6@uol.com.br


 

 
VAGAS – 4º ANO 

Área: 11ª Vara da Fazenda Pública 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Estágio no gabinete da 11ª Vara da Fazenda Pública para trabalhar com o juiz auxiliar Dr. 
Kenichi Koyama. 
A atividade inclui elaboração de sentenças e despachos. É uma grande oportunidade de 
aprendizado, principalmente tendo em vista a amplitude de áreas do âmbito jurídico tratadas 
na Fazenda - processo civil, administrativo, tributário, civil, ambiental, entre outras. No mais, 
o juiz é extremamente atencioso. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 4º ano da graduação em Direito; 

• Contratação ainda este mês pelo CIEE. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio de R$ 600,00; 

• Vale transporte de R$ 160,00. 

 

Endereço: 
 

Viaduto Dona Paulina, 80 - Sé, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para gitolentino1999@gmail.com . 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=F%C3%B3rum%2BHely%2BLopes%2BMeirelles%2BTribunal%2Bem%2BS%C3%A3o%2BPaulo&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYzS3w8sc9YamkSWtOXmOM4eIKzsgvd80rySypFPLjYoOylLgEpHj00_UNC0oqs1KSClI0GKT4uFBEpBSUuHgdHL99FM17bPxES4jzsLJC3-rIc1MEpwh8nPD1_3VbnkWsRm6HNxeV5ip4pOZUKvjkF6QWK_imZhal5uQAWSFFmUmleYk5Cqm5CsGHF-crBCSW5uQDALtSTpilAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwje5s3cq7DgAhUOJLkGHXcvDZYQ6RMwC3oECAcQBA
mailto:gitolentino1999@gmail.com


 

 
VAGAS – 4º ANO 

Área: Consultivo Imobiliário/Contratos 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Bicalho e Mollica é reconhecido como um dos melhores escritórios de direito 
imobiliário do Brasil, prestando assessoria jurídica especializada e de alta qualidade e 
eficiência a grupos empresariais, instituições financeiras, securitizadoras e investidores 
privados. Expertise de mais de 20 anos na área, agilidade e conhecimento das práticas de 
mercado, o Escritório vai direto ao ponto na solução. Recomendado anualmente por sua 
excelência em todas as áreas em que atua pelo Chambers and Partners Latin America. 1º 
lugar entre os melhores escritórios especializados em Direito Imobiliário pela Análise 500. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 4º ano da graduação em Direito; 

• Inglês avançado; 

• Experiência na área será um diferencial. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte. 

 

Endereço: 
 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600, 7° andar. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para Priscila.sammi@bicalhaemollica.com.br e 
juliana.zaccarelli@bicalhoemollica.com.br . 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Priscila.sammi@bicalhaemollica.com.br
mailto:juliana.zaccarelli@bicalhoemollica.com.br


 

 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

Área: Tributária Consultiva e Contenciosa 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

A atuação de Utumi Advogados é marcada pela excelência e pela criatividade na prestação de 
serviços de consultoria e contencioso tributário para seus clientes, que englobam de grandes 
empresas nacionais e multinacionais a clientes privados brasileiros e estrangeiros. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar no 4º ano da graduação em Direito, nas faculdades Mackenzie, PUC, USP ou 
Direito São Bernardo; 

• Cursar no período noturno; 

• Inglês avançado.  

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Plano de saúde; 

• Seguro de vida. 
 

Endereço: 
 
Rua Surubim, 504, cjto. , Brooklin Novo, São Paulo - SP – Brasil. 

 
Contato: 

 
Os interessados devem encaminhar o currículo para camila.taipas@utumilaw.com . 

mailto:camila.taipas@utumilaw.com


 

 
VAGAS – 5º ANO 

Área: Contencioso Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

A Siqueira Castro Advogados criou novas áreas de negócios, abriu escritórios em todo o 
território nacional e tornou-se o que é hoje: um escritório full solution. Atualmente, contam 
com dezoito escritórios próprios espalhados pelo Brasil e atendem em torno de três mil 
clientes, dos mais variados segmentos econômicos, em todas as áreas do Direito. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 5º ano da graduação em Direito; 

• Início imediato; 

• Ser organizado(a), proativo(a) e possuir boa redação; 

• Experiência prévia será considerado um diferencial. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale refeição. 

 

Endereço: 
 

Rua Tabapuã, 81 - 4º andar - Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para ggmartins@siqueiracastro.com.br . 

mailto:ggmartins@siqueiracastro.com.br


 

 
 

VAGAS – 5º ANO 

Área: Família 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Imparato & Reicher Advogados Associados são especialistas na prestação de 
serviços advocatícios na área de Direito de Família e das Sucessões. A equipe é formada por 
profissionais experientes que oferecem um serviço jurídico moderno, dinâmico e diferenciado. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 5º ano da graduação em Direito; 

• Disponibilidade para início imediato. 
 

Remuneração: 
 

• A combinar. 
 

Endereço: 
 

Av. Cidade Jardim, 400 – 10º andar - Cj. 101 Jardim Europa, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para advocacia@imparatoereicher.com.br , 
mencionando o assunto “VAGA DE ESTÁGIO”. 

mailto:advocacia@imparatoereicher.com.br


 

 
VAGAS – 5º ANO 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Há mais de três décadas prestando serviços jurídicos a empresas nacionais e estrangeiras, o 
escritório A. Lopes Muniz Advogados Associados oferece soluções eficientes, alinhadas aos 
objetivos dos clientes e a sólidos princípios de Direito. Atribuem especial relevância à 
atualização permanente dos conhecimentos jurídicos aplicadas ao contexto empresarial. Os 
estagiários poderão optar por desenvolver suas atividades das 10h às 17h ou das 13h às 19h. 
Os trabalhos a serem desenvolvidos são: pesquisas em doutrinas e jurisprudências, 
acompanhamento processual, elaboração de peças e respostas às consultas. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 5º ano de Direito; 

• Experiência prévia em Direito Tributário é desejável; 

• Inglês avançado ou fluente. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio no valor de R$ 2.000,00; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 
 

Endereço: 
 

Av. Brg. Faria Lima, 1656 - 5º andar - Pinheiros, São Paulo – SP. 

 
Contato: 

 
Interessados devem enviar o currículo para o e-mail mmk@almlaw.com.br , aos cuidados de 
Maria Carolina Kraljevic. 

mailto:mmk@almlaw.com.br


 

 
VAGAS – 5º ANO 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

O escritório Mallet Advogados Associados atua na área trabalhista, consultiva e contenciosa, 
em todos os graus de jurisdição, administrativa ou judicial. Participa também de 
procedimentos arbitrais, reestruturações, negociações coletivas, orientações em atividades 
sindicais, orientações em projetos legislativos para entidades de classe, e demais matérias 
pertinentes e afins. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 5º ano da graduação em Direito; 

• Estudar no período nortuno; 

• Inglês avançado é desejável. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 
 

Endereço: 
 

Rua Itacema, 128, 2º e 3º andares Itaim Bibi, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para luiseduardo6@uol.com.br . 

mailto:luiseduardo6@uol.com.br


 

 
VAGAS – 5º ANO 

Área: Direito Privado – TJSP - Gabinete 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Estágio na 4a Câmara do TJSP, no gabinete do Des. Dr. Fábio Quadros. O trabalho consiste 
em fazer minutas de votos. A matéria é bastante diversificada, como Direito de Família, 
Responsabilidade Civil, Compromisso de Compra e Venda, Plano de Saúde, além de adquirir 
muito conhecimento sobre Processo Civil. O ambiente é tranquilo, dinâmico e com bom astral. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar matriculado no 5º ano da graduação em Direito; 

• Esquema CIEE. 
 

Remuneração: 
 

• A combinar. 
 

Endereço: 
 

Rua Conde de Sarzedas, 100, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para ngamboa@tjsp.jus.br . 

mailto:ngamboa@tjsp.jus.br


 

 
VAGAS – 5º ANO 

Área: 11ª Vara da Fazenda Pública 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

Estágio no gabinete da 11ª Vara da Fazenda Pública para trabalhar com o juiz auxiliar Dr. 
Kenichi Koyama. 
A atividade inclui elaboração de sentenças e despachos. É uma grande oportunidade de 
aprendizado, principalmente tendo em vista a amplitude de áreas do âmbito jurídico tratadas 
na Fazenda - processo civil, administrativo, tributário, civil, ambiental, entre outras. No mais, 
o juiz é extremamente atencioso. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 5º ano da graduação em Direito; 

• Contratação ainda este mês pelo CIEE. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio de R$ 600,00; 

• Vale transporte de R$ 160,00. 
 

Endereço: 
 

Viaduto Dona Paulina, 80 - Sé, São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar o currículo para gitolentino1999@gmail.com . 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=F%C3%B3rum%2BHely%2BLopes%2BMeirelles%2BTribunal%2Bem%2BS%C3%A3o%2BPaulo&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAONgecSYzS3w8sc9YamkSWtOXmOM4eIKzsgvd80rySypFPLjYoOylLgEpHj00_UNC0oqs1KSClI0GKT4uFBEpBSUuHgdHL99FM17bPxES4jzsLJC3-rIc1MEpwh8nPD1_3VbnkWsRm6HNxeV5ip4pOZUKvjkF6QWK_imZhal5uQAWSFFmUmleYk5Cqm5CsGHF-crBCSW5uQDALtSTpilAAAA&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwje5s3cq7DgAhUOJLkGHXcvDZYQ6RMwC3oECAcQBA
mailto:gitolentino1999@gmail.com


 

 
VAGAS – 5º ANO 

Área: Contecioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 
 

A equipe de advogados do escritório Porto Advogados possui experiência acadêmica em 
diferentes ramos do Direito, atende clientes da iniciativa privada e do setor público, 
oferecendo as melhores soluções práticas para seus interesses. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar matriculado no 5º ano da graduação em Direito; 

• Necessário experiência na área. 

 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

 

Endereço: 
 

Av. 9 de Julho, 5109. 
 

Contato: 
 

Os interessados devem encaminhar currículo para lilianserdoz@porto.adv.br . 

mailto:lilianserdoz@porto.adv.br

