
 
 

VAGAS – 1º ANO 
 

Área: Direito Penal Empresarial e Administrativo 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O escritório Petrelluzzi & Cintra Jr. atua na área do Direito Penal, com ênfase em Direito Penal 
empresarial, direito penal administrativo, e improbidade administrativa. O foco especial é na 
intercessão que se verifica na área sancionatória do Direito Público com o Direito Penal. 

 
Pré-requisitos:  

 

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

• Estudar em período noturno. 

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

Endereço:  
 
Rua Padre João Manuel, 199 – Cerqueira César – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para Marcella@petrelluzzi.com.br  com o assunto 

“Vaga de Estágio/Faculdade que cursa”. 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:Marcella@petrelluzzi.com.br


 
 

VAGAS – 1º ANO 
 

Área: Juizado Especial Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 

O Juizado Especial Cível de Osasco julga ações de baixa complexidade e com valor da causa 
de até uns 40 salários mínimos. Para as causas com o valor até 20 salários, os requerentes 
podem pleitear seus direitos sem a necessidade de um advogado. 

 
Pré-requisitos:  
 

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

• Disponibilidade das 14h às 18h. 

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio de R$ 600,00. 

• Vale Transporte de R$ 160,00.  
 

Endereço:  
 

Avenida das Flores, 703 – Jardim das Flores – Osasco/SP 

 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para osascojec@tjsp.com.br  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:osascojec@tjsp.com.br


 
 

VAGAS – 1º ANO 
 

Área: Contencioso Criminal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O escritório Dias Rizzo Sociedade de Advocacia, fundado em 2017, pela advogada Beatriz Rizzo 
e é especializado em Direito Penal – empresarial. 

 
Pré-requisitos:  

 

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

• Boa comunicação e boa escrita; 

• Experiência naa área não é necessária, mas será considerada um diferencial. 

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio à combinar em entrevista. 
 

Endereço:  
 
Rua Alameda Santos, 2441 – São Paulo/SP 

 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para flavia@diasrizzo.adv.br até o dia 31/01. 
(As entrevistas serão feitas em fevereiro) 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:flavia@diasrizzo.adv.br


 
 

VAGAS – 1º ANO 
 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Duarte e Tonetti Advogados Associados, desde a sua fundação em 2004, tem o propósito de 
prestar uma advocacia diferenciada às empresas de Pequeno e Médio Porte (PME), através de 
um novo conceito de gestão. 
Sua atuação é focada em práticas preventivas, além da vasta experiência na solução de 
conflitos corporativos. Atuam também para Pessoas Físicas, resguardando seus interesses 
patrimoniais e familiares. 

 
Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 1º ano da graduação em Direito. 
 

Remuneração:  
 

• A combinar. 
 

Endereço:  
 

Rua Machado Bittencourt, 361 - 2º e 12º andares - Vila Mariana, São Paulo / SP.  
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para rh2@dtadvogados.com.br . 

 
 
 
 
 
 

mailto:rh2@dtadvogados.com.br


 
 

VAGAS – 2º ANO 
 

Área: Contencioso Criminal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O escritório Dias Rizzo Sociedade de Advocacia, fundado em 2017, pela advogada Beatriz Rizzo 
e é especializado em Direito Penal – empresarial. 

 
Pré-requisitos:  

 

• Cursando segundo ano de Direito; 

• Boa comunicação e boa escrita; 

• Experiência na área será considerada um diferencial. 
 

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio à combinar em entrevista. 
 

Endereço:  
 
Rua Alameda Santos, 2441 – São Paulo/SP 

 

Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para flavia@diasrizzo.adv.br até o dia 31/01. 
(As entrevistas serão feitas em fevereiro) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:flavia@diasrizzo.adv.br


 
 

VAGAS – 2º ANO 
 

Área: Direito Penal Empresarial e Administrativo 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O escritório Petrelluzzi & Cintra Jr. atua na área do Direito Penal, com ênfase em Direito Penal 
empresarial, direito penal administrativo, e improbidade administrativa. O foco especial é na 
intercessão que se verifica na área sancionatória do Direito Público com o Direito Penal. 
 
Pré-requisitos:  
 

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

• Estudar no período noturno. 

Remuneração:  
 

• Bolsa compatível com o mercado de Direito Penal. 

Endereço:  
 
Rua Padre João Manuel, 199 – Cerqueira César – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para Marcella@petrelluzzi.com.br  com o assunto “Vaga 
de Estágio/Faculdade que cursa”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Marcella@petrelluzzi.com.br


 
 

VAGAS – 2º ANO 
 

Área: Juizado Especial Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Juizado Especial Cível de Osasco julga ações de baixa complexidade e com valor da causa 
de até uns 40 salários mínimos. Para as causas com o valor até 20 salários, os requerentes 
podem pleitear seus direitos sem a necessidade de um advogado. 
 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 2º ano de Direito em 2019; 

• Disponibilidade das 14h às 18h. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio de R$ 600,00; 

• Auxílio transporte de R$ 160,00. 

Endereço:  
 
Avenida das Flores, 703 – Jardim das Flores – Osasco/SP 
 
Contato:  

   
Os interessados devem encaminhar o currículo para osascojec@tjsp.com.br . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:osascojec@tjsp.com.br


 
 

VAGAS – 2º ANO 
 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Abe, Rocha Neto, Taparelli e Garcez Advogados oferecem soluções jurídicas personalizadas 
e focadas na cultura e política interna de clientes nacionais e internacionais nas áreas do direito 
societário, fusões e aquisições, tributário, trabalhista, contencioso estratégico e arbitragem, 
imobiliário, contratos e suporte em todas as ramificações do direto empresarial. 
 
Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 2º ano da graduação em Direito; 

• Inglês avançado (candidato será submetido aos testes). 
 

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Recesso remunerado; 

• Auxílio transporte; 

• Vale refeição; 

• Horário do estágio negociado com a faculdade. 
 

Endereço:  
 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 11º Andar - Jardim Paulistano, São Paulo – SP. 
 

Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para acampos@abe.adv.br . 
 
 
 

mailto:acampos@abe.adv.br


 
 

VAGAS – 2º ANO 
 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Duarte e Tonetti Advogados Associados, desde a sua fundação em 2004, tem o propósito de 
prestar uma advocacia diferenciada às empresas de Pequeno e Médio Porte (PME), através de 
um novo conceito de gestão. 
Sua atuação é focada em práticas preventivas, além da vasta experiência na solução de 
conflitos corporativos. Atuam também para Pessoas Físicas, resguardando seus interesses 
patrimoniais e familiares. 

 
Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 2º ano da graduação em Direito. 
 

Remuneração:  
 

• A combinar. 
 

Endereço:  
 

Rua Machado Bittencourt, 361 - 2º e 12º andares - Vila Mariana, São Paulo / SP.  
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para rh2@dtadvogados.com.br . 
 

 

 
 
 
 

mailto:rh2@dtadvogados.com.br


 
 

VAGAS – 2º ANO 
 

Área: Penal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Borges Ortiz Advogados é fruto da solidez na advocacia tradicional e da experiência de suas 
sócias nos principais casos jurídicos de repercussão no país na última década. Concentram 
atuação nas áreas de Direito Penal, Compliance e Gestão de Crises. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar cursando o 2º ano de Direito (preferencialmente no período noturno); 

• Eventual experiência anterior será um diferencial. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 
 

Endereço:  

 
Av. Nove de Julho, 5.049, 7º andar, Jardim Paulista- São Paulo – SP. 
 
Contato:  

 
Interessados devem enviar o currículo para o e-mail: contato@borgesortiz.com.br . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contato@borgesortiz.com.br


 
 

VAGAS – 2º ANO 
 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown conta com uma equipe de sócios e 
associados altamente especializados em diversas áreas do direito empresarial no Brasil, atuando 
em operações das mais simples e rotineiras às mais complexas e sofisticadas com um nível de 
excelência ímpar no mercado jurídico. 

 
Pré-requisitos:  
 

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

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

Endereço:  
   
Av. Juscelino Kubitschek, 1455 - 5º 6º e 7º andares, Vila Nova Conceição – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para vagassp@mayerbrown.com . 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:vagassp@mayerbrown.com


 
 

VAGAS – 2º ANO 
 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  

 
O escritório Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo, Gasparian – Advogados, fundado 
em 1973, atua nas áreas do Direito Administrativo, do Direito Civil e do Direito Comercial. 
Priorizando a excelência no atendimento e a implementação das soluções jurídicas mais 
apropriadas, o escritório possui uma estrutura eficiente e equipada para representar, com ética 
e competência, os interesses de seus clientes nos ambientes contenciosos, consultivos e de 
arbitragem.  
 
Pré-requisitos: 
 

• Estar cursando o 2º ano de Direito; 

• Ter boa redação, dinamismo e facilidade para o trabalho em equipe. 

 

Remuneração: 
 

• A combinar. 
 

Endereço:  
 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 4763, 
Jardim Paulista – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
  
Interessados devem enviar o currículo para mariabeatriz.costa@rbmdf.com.br com o título 
“Vaga de estágio - contencioso cível especializado”.  
 

 
 

mailto:mariabeatriz.costa@rbmdf.com.br


 
 

VAGAS – 2º ANO 
 

Área: Penal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 

O Trench Rossi Watanabe tem experiência e compreende licenciamentos, regularização de 
áreas protegidas (de preservação permanente e de reserva legal), consulta das autoridades 
competentes para as medidas de compliance, questões sanitárias e de saúde pública, 
negociação de acordos de consentimento com autoridades ambientais, gestão ambiental, 
auditoria e outras práticas organizacionais. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar cursando o 2º ano de Direito no período matutino; 

• Ter interesse em Direito Penal; 

• Falar inglês; 

• Desejável participar de algum grupo de estudos na área, voltado para IC. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 

Endereço:  

 
R Arq. Olavo Redig de Campos, 105, 31º andar, Ed. EZ Towers, Torre A 04711 904. 
 

Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para thais.dantas@trenchrossi.com . 
 

 

 

mailto:thais.dantas@trenchrossi.com


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Direito Administrativo 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O escritório Innocenti Advogados Associados está a mais de 30 anos no mercado e a sua banca 
de advogados atende demandas jurídicas de pessoas, empresas e entidades associativas, 
suprindo diariamente suas expectativas através do desempenho de uma equipe de profissionais 
especializada e comprometida com as necessidades de cada cliente. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 3º ano de Direito; 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio de R$ 2.050,00 (Bolsa auxílio + VR e VT pagos em dinheiro). 

Endereço:  
 
Rua Alameda Santos, 74 – Jardim Paulista – São Paulo/SP. 
 
Contato: 
 
Os interessados devem encaminhar o currículo (em PDF) para estagio@innocenti.com.br com o 
assunto “Vaga para área de Direito Adminitrativo“. 

 
 

 

 
 
 

 

mailto:estagio@innocenti.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Direito Penal empresarial e administrativo 

Vaga: Estágio  

 
 

 
Descrição:  
 
O escritório Petrelluzzi & Cintra Jr. atua na área do Direito Penal, com ênfase em Direito Penal 
empresarial, direito penal administrativo, e improbidade administrativa. O foco especial é na 
intercessão que se verifica na área sancionatória do Direito Público com o Direito Penal. 
 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 3º ano de Direito; 

• Estudar no período noturno. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado de Direito Penal. 

Endereço:  
 
Rua Padre João Manuel, 199 – Cerqueira César – São Paulo/SP. 
 
Contato: 
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para Marcella@petrelluzzi.com.br com o assunto 
“Vaga de Estágio/Faculdade que cursa”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Marcella@petrelluzzi.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Tortuoso Madureira & Ragazzi, fundado em 2012, é um escritório com atuação jurídica 
abrangente, destacando-se nas áreas do Contencioso e Consultivo Cível, Trabalhista, do 
Consumidor, Administrativo e Societário, além de apoiar os departamentos jurídicos das 
empresas em projetos de Gestão envolvendo Médicos e Grandes Contenciosos. Vem figurando, 
desde a sua constituição, entre as bancas mais admiradas do Brasil, de acordo com a pesquisa 
realizada pelo Anuário Análise 500. 

 
Pré-requisitos:  

 

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

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado  

• Vale Refeição  

• Vale Transporte 

• Seguro de vida 
 

Endereço:  
 
Alameda Santos, 787, 7° andar, Jardim Paulistano – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para Selecao@tortotomr.com.br com o assunto 
“Vaga de estágio Trabalhista – Unidade São Paulo". 

 
 

 

mailto:Selecao@tortotomr.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Simões Advogados foi fundado em 2005 e oferecem aos seus clientes soluções personalizadas, 
completas e consistentes por meio de uma equipe motivada e em constante busca por seu 
aprimoramento acadêmico. Primam pela efetividade, qualidade e, sobretudo satisfação e 
manutenção de um excelente nível de relacionamento com seus clientes. 
 
Pré-requisitos:  

 

• Cursando terceiro ano de Direito; 

• Organização e comprometimento; 

• Boa redação; 

• Disponibilidade para executar diligências externas; 

• Disponibilidade para iniciar em Fevereiro de 2019; 

• Experiência prévia na área, veículo prórpio, inglês e conhecimento das plataformas 
Word e Excel será considerado um diferencial. 

 
Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte. 
 

Endereço:  
 
Rua Groenlândia, 1157 – Jardim América – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Os interessados devem enviar o currículo para jarchangelo@simoesadvogados.com.br com o 
assunto “VAGA DE ESTÁGIO“.  

mailto:jarchangelo@simoesadvogados.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Administrativo 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O escritório Giamundo Neto Advogados eleito um dos escritórios de advocacia mais admirados 
do Brasil nas áreas Cível, de infraestrutura e de Direito regulatório e formado por profissionais 
reconhecidos por sua visão de negócios e com grande experiência nas áreas de Direito Público 
e  empresarial 
 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 3º ano de Direito. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio de R$ 1.700,00; 

• Vale transporte ou estacionamento; 

• Vale refeição. 

Endereço:  
 
Rua Fidêncio Ramos, 233, 14° andar – Vila Olímpia – São Paulo/SP. 
 
Contato: 
 
Interessados devem enviar o currículo para cv@gnetoadv.com.br  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

mailto:cv@gnetoadv.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Juizado Especial Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Juizado Especial Cível de Osasco julga ações de baixa complexidade e com valor da causa 
de até uns 40 salários mínimos. Para as causas com o valor até 20 salários, os requerentes 
podem pleitear seus direitos sem a necessidade de um advogado. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 3º ano de Direito; 

• Ter disponibilidade entre 14h às 18h. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio de R$ 600,00; 

• Vale transporte de R$ 160,00. 

Endereço:  
 
Avenida das Flores, 703 – Jardim das Flores – Osasco/SP. 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para osascojec@tjsp.com.br. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:osascojec@tjsp.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Contencioso Criminal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O escritório Dias Rizzo Sociedade de Advocacia, fundado em 2017, pela advogada Beatriz 
Rizzo e é especializado em Direito Penal – empresarial. 
 
Pré-requisitos: 

 

•  Estar cursando o 3º ano de Direito; 

•  Boa comunicação e boa escrita; 

•  Experiência na área será considerado um diferencial. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio à combinar em entrevista. 

Endereço:  
 
Rua Alameda Santos, 2441 – São Paulo/SP 

 
Contato: 
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para flavia@diasrizzo.adv.br até o dia 31/01 (As 
entrevistas serão feitas em fevereiro). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:flavia@diasrizzo.adv.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Contencioso Criminal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Letizio Vieira, Rizzo e Oliani foi fundado em 1984, em São Paulo.  Os advogados e a equipe 
prestam aos seus clientes serviços jurídicos de alta qualidade. A dedicação ao Direito e à sua 
clientela os levou a construir relacionamentos estreitos e duradouros com seus clientes, tanto 
na área de consultoria jurídica, como no contencioso – judicial e arbitral. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 3º ano de Direito em 2019; 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio à combinar. 

Endereço:  
 
Av. São Luis, 86 – 18º andar – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para karina@letiziovieira.com.br. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:karina@letiziovieira.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Direito Tributário / Planejamento Patrimonial. 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  

O Lembi Mesquita Advogados é um escritório boutique fundado em 2014 que assessora clientes 
nas áreas do direito tributário, societário e contratual, com ênfase em planejamento 
patrimonial, operações de compra e venda de sociedades, constituição de joint-ventures e 
sociedades, reestruturações societárias, elaboração de contratos de naturezas diversas, 
implementação de melhores práticas de governança corporativa e consultoria societária e 
tributária em assuntos variados. 

Pré-requisitos: 
 

• Estar cursando o 3º ano de Direito; 

• Inglês fluente. 

Remuneração: 
 

• Bolsa estágio à combinar.  

Endereço:  
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, 9º andar – Itaim Bibi. 

 
Contato: 
 
Interessados deverão enviar o currículo para administrativo@lembimesquita.com.br. 
 

 
 

 

 

mailto:administrativo@lembimesquita.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Penal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Borges Ortiz Advogados é fruto da solidez na advocacia tradicional e da experiência de suas 
sócias nos principais casos jurídicos de repercussão no país na última década. Concentram 
atuação nas áreas de Direito Penal, Compliance e Gestão de Crises. 
 

Pré-requisitos: 
 

• Estar cursando o 3º ano de Direito (preferencialmente no período noturno); 

• Eventual experiência anterior será um diferencial. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 
 

Endereço:  

 
Av. Nove de Julho, 5.049, 7º andar, Jardim Paulista- São Paulo – SP. 
 
Contato:  

 
Interessados devem enviar o currículo para o e-mail: contato@borgesortiz.com.br . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contato@borgesortiz.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown conta com uma equipe de sócios e 
associados altamente especializados em diversas áreas do direito empresarial no Brasil, atuando 
em operações das mais simples e rotineiras às mais complexas e sofisticadas com um nível de 
excelência ímpar no mercado jurídico. 
 
Pré-requisitos:  

 

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

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

Endereço:  
   
Av. Juscelino Kubitschek, 1455 - 5º 6º e 7º andares, Vila Nova Conceição – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para vagassp@mayerbrown.com . 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:vagassp@mayerbrown.com


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Contencioso Cível  

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  

 
O escritório Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo, Gasparian – Advogados, fundado 
em 1973, atua nas áreas do Direito Administrativo, do Direito Civil e do Direito Comercial. 
Priorizando a excelência no atendimento e a implementação das soluções jurídicas mais 
apropriadas, o escritório possui uma estrutura eficiente e equipada para representar, com ética 
e competência, os interesses de seus clientes nos ambientes contenciosos, consultivos e de 
arbitragem.  
 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 3º ano de Direito; 

• Ter boa redação, dinamismo e facilidade para o trabalho em equipe. 

Remuneração: 
 

• A combinar. 
 

Endereço:  
 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 4763, 
Jardim Paulista – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
  
Interessados devem enviar o currículo para mariabeatriz.costa@rbmdf.com.br com o título 
“Vaga de estágio - contencioso cível especializado”.  

 
 

 

mailto:mariabeatriz.costa@rbmdf.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Administrativo e Regulatório 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
Rhein Schirato, Meireles & Caiado é uma sociedade de advogados fundada pelo Professor Dr. 
Vitor Rhein Schirato e Renata Meireles, ambos advogados com ampla experiência em temas de 
Direito Administrativo, Infraestrutura e Setores Regulados. 
 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 3º ano de Direito no período noturno. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Bônus semestral. 

Endereço:  

 
Av. Brg. Faria Lima, 3015 - conjunto 52 - Jardim Paulistano, São Paulo – SP. 
 

Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para claudia.campista@rsmc.com.br.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:claudia.campista@rsmc.com.br


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Penal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 

O Trench Rossi Watanabe tem experiência e compreende licenciamentos, regularização de 
áreas protegidas (de preservação permanente e de reserva legal), consulta das autoridades 
competentes para as medidas de compliance, questões sanitárias e de saúde pública, 
negociação de acordos de consentimento com autoridades ambientais, gestão ambiental, 
auditoria e outras práticas organizacionais. 
 

Pré-requisitos: 
 

• Estar cursando o 3º ano de Direito no período matutino; 

• Ter interesse em Direito Penal; 

• Falar inglês; 

• Desejável participar de algum grupo de estudos na área, voltado para IC. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 

Endereço:  

 
R Arq. Olavo Redig de Campos, 105, 31º andar, Ed. EZ Towers, Torre A. 
 

Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para thais.dantas@trenchrossi.com . 
 
 
 

mailto:thais.dantas@trenchrossi.com


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Vara Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
Vaga para estagiário (a) no gabinete da Dra. Andréa Galhardo Palma, Titular I da 3ª Vara Cível 
do Fórum Central. 
 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 3º ano de Direito; 

• Inglês avançado; 

• Experiência em contencioso cível; 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio. 
 

Endereço:  

 
R. Santa Teresa, 64 - Centro, São Paulo – SP. 
 

Contato:  
 

Interessados devem enviar o currículo para brunagsavarese@gmail.com . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:brunagsavarese@gmail.com


 
 

VAGAS – 3º ANO 
 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Abe, Rocha Neto, Taparelli e Garcez Advogados oferecem soluções jurídicas personalizadas 
e focadas na cultura e política interna de clientes nacionais e internacionais nas áreas do direito 
societário, fusões e aquisições, tributário, trabalhista, contencioso estratégico e arbitragem, 
imobiliário, contratos e suporte em todas as ramificações do direto empresarial. 
 
Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 3º ano da graduação em Direito; 

• Inglês avançado (candidato será submetido aos testes). 
 

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Recesso remunerado; 

• Auxílio transporte; 

• Vale refeição; 

• Horário do estágio negociado com a faculdade. 
 

Endereço:  
 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 11º Andar - Jardim Paulistano, São Paulo – SP. 
 

Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para acampos@abe.adv.br . 
 
 
 

mailto:acampos@abe.adv.br


 
 

VAGAS – 4º ANO 
 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Tortuoso Madureira & Ragazzi, fundado em 2012, é um escritório com atuação jurídica 
abrangente, destacando-se nas áreas do Contencioso e Consultivo Cível, Trabalhista, do 
Consumidor, Administrativo e Societário, além de apoiar os departamentos jurídicos das 
empresas em projetos de Gestão envolvendo Médicos e Grandes Contenciosos. Vem figurando, 
desde a sua constituição, entre as bancas mais admiradas do Brasil, de acordo com a pesquisa 
realizada pelo Anuário Análise 500. 
 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 4º ano de Direito; 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  
 
Alameda Santos, 787, 7° andar, Jardim Paulistano – São Paulo/SP 
 
Contato: 
 
Os interessados devem enviar o currículo para Selecao@tortotomr.com.br com o assunto “Vaga 
de estágio Trabalhista – Unidade São Paulo" . 

 
 

 

mailto:Selecao@tortotomr.com.br


 
 

VAGAS – 4º ANO 
 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

 
Descrição:  
 
O Simões Advogados foi fundado em 2005 e oferecem aos seus clientes soluções personalizadas, 
completas e consistentes por meio de uma equipe motivada e em constante busca por seu 
aprimoramento acadêmico. Primam pela efetividade, qualidade e, sobretudo satisfação e 
manutenção de um excelente nível de relacionamento com seus clientes. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Cursando quarto ano de Direito; 

• Organização e comprometimento; 

• Boa redação; 

• Disponibilidade para executar diligências externas; 

• Disponibilidade para iniciar em Fevereiro de 2019; 

• Experiência prévia na área, veículo prórpio, inglês e conhecimento das plataformas 
Word e Excel será considerado um diferencial. 
 

Remuneração: 
 

•  Bolsa compatível com o mercado; 

• Vale transporte. 

Endereço:  
 
Rua Groenlândia, 1157 – Jardim América – São Paulo/SP 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para 
jarchangelo@simoesadvogados.com.br com o assunto “VAGA DE ESTÁGIO“. 

mailto:jarchangelo@simoesadvogados.com.br


 
 

VAGAS – 4º ANO 
 

Área: Contencioso Cível Estratégico 

Vaga: Estágio  

 
 

 
Descrição:  
 
O Letizio Vieira, Rizzo e Oliani foi fundado em 1984, em São Paulo.  Os advogados e a equipe 
prestam aos seus clientes serviços jurídicos de alta qualidade. A dedicação ao Direito e à sua 
clientela os levou a construir relacionamentos estreitos e duradouros com seus clientes, tanto 
na área de consultoria jurídica, como no contencioso – judicial e arbitral. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 4º ano de Direito em 2019; 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio à combinar. 

Endereço:  
 
Av. São Luis, 86 – 18º andar – São Paulo/SP. 

 
Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para karina@letiziovieira.com.br . 

 

 

 

 

 

 

mailto:karina@letiziovieira.com.br


 
 

VAGAS – 4º ANO 
 

Área: Consultiva Tributária/TAX 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Martinelli Advogados é um escritório full service de advocacia empresarial. Graças aos seus 
valores sólidos e espírito inovador, são a maior banca jurídica brasileira com matriz fora do 
eixo Rio-São Paulo e seu objetivo diário é superar a expectativa do cliente de forma eficiente 
e segura. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 4º ano de Direito; 

• Inglês intermediário desejável; 

• Conhecimento de Excel desejável; 

• Disponibilidade para viagens. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa estágio compatível com o mercado 

• Vale refeição; 

• Auxílio transporte; 

• Seguro de  vida. 
 

Endereço:  
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, 9º andar – Itaim Bibi. 
 
Contato:  
 
Interessados deverão enviar o currículo para Curriculo.adv@yahoo.com com o assunto “ESTÁGIO 
TAX“. 
 
 

 

 

mailto:Curriculo.adv@yahoo.com


 
 

VAGAS – 4º ANO 
 

Área: Direito societário / contratos / M&A  ou Tributário/Planejamento Patrimonial 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  

O Lembi Mesquita Advogados é um escritório boutique fundado em 2014 que assessora clientes 
nas áreas do direito tributário, societário e contratual, com ênfase em planejamento 
patrimonial, operações de compra e venda de sociedades, constituição de joint-ventures e 
sociedades, reestruturações societárias, elaboração de contratos de naturezas diversas, 
implementação de melhores práticas de governança corporativa e consultoria societária e 
tributária em assuntos variados. 

Pré-requisitos: 
 

• Cursando 4º ano; 

• Inglês fluente. 
 

Remuneração: 
 

• A combinar. 
 

Endereço:  
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, 9º andar – Itaim Bibi. 
 
Contato:  
 
Interessados deverão enviar o currículo para administrativo@lembimesquita.com.br. 

 
 

 
 

 

 

mailto:administrativo@lembimesquita.com.br


 
 

VAGAS – 4º ANO 
 

Área: Societário, Fusões e Aquisições  

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
  
Felsberg é um escritório de advocacia definido pela capacidade de aliar experiência, tradição 
e excelência a uma prestação de serviços eficiente, ágil e orientada, que entrega soluções 
inovadoras no contexto de um mundo em constante mudança. Dos maiores grupos empresariais 
às mais modernas startups, tratam todos com a mesma atenção e excelência, fazendo da 
necessidade deles sua missão. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 4º ano de Direito; 

• Desejável experiência com Societário (potencial de efetivação); 

• Inglês fluente (oral e escrito) é imprescindível. 

Remuneração: 
 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Av. Cidade Jardim, 803 - 5º andar, Edifício Cidade Jardim, Itaim Bibi - São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Interessados devem se cadastrar em https://jobs.kenoby.com/felsberg/job/estagiario-de-
societario-fusoes-e-aquisicoes/5c377734c732c562c59e341c . 

 
 
 

https://jobs.kenoby.com/felsberg/job/estagiario-de-societario-fusoes-e-aquisicoes/5c377734c732c562c59e341c
https://jobs.kenoby.com/felsberg/job/estagiario-de-societario-fusoes-e-aquisicoes/5c377734c732c562c59e341c


 
 

VAGAS – 4º ANO 
 

Área: Penal 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Borges Ortiz Advogados é fruto da solidez na advocacia tradicional e da experiência de suas 
sócias nos principais casos jurídicos de repercussão no país na última década. Concentram 
atuação nas áreas de Direito Penal, Compliance e Gestão de Crises. 

 

Pré-requisitos: 
 

• Estar cursando o 4º ano de Direito (preferencialmente no período noturno); 

• Eventual experiência anterior será um diferencial. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 
 

Endereço:  

 
Av. Nove de Julho, 5.049, 7º andar, Jardim Paulista- São Paulo – SP. 
 
Contato:  

 
Interessados devem enviar o currículo para o e-mail: contato@borgesortiz.com.br . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contato@borgesortiz.com.br


 
 

VAGAS – 4º ANO 
 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown conta com uma equipe de sócios e 
associados altamente especializados em diversas áreas do direito empresarial no Brasil, atuando 
em operações das mais simples e rotineiras às mais complexas e sofisticadas com um nível de 
excelência ímpar no mercado jurídico. 
 
Pré-requisitos:  

 

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

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

Endereço:  
   
Av. Juscelino Kubitschek, 1455 - 5º 6º e 7º andares 
Vila Nova Conceição – São Paulo/SP. 
 
Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para vagassp@mayerbrown.com . 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:vagassp@mayerbrown.com


 
 

VAGAS – 4º ANO 
 

Área: Vara Cível  

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
Vaga para estagiário (a) no gabinete da Dra. Andréa Galhardo Palma, Titular I da 3ª Vara Cível 
do Fórum Central. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 4º ano de Direito; 

• Inglês avançado; 

• Experiência em contencioso cível; 

• Disponiblidade para iniciar dia 04/02. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio. 
 

Endereço:  

 
R. Santa Teresa, 64 - Centro, São Paulo – SP. 
 

Contato:  
 

Interessados devem enviar o currículo para brunagsavarese@gmail.com . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:brunagsavarese@gmail.com


 
 

VAGAS – 4º ANO 
 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Abe, Rocha Neto, Taparelli e Garcez Advogados oferecem soluções jurídicas personalizadas 
e focadas na cultura e política interna de clientes nacionais e internacionais nas áreas do direito 
societário, fusões e aquisições, tributário, trabalhista, contencioso estratégico e arbitragem, 
imobiliário, contratos e suporte em todas as ramificações do direto empresarial. 

 
Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 4º ano da graduação em Direito; 

• Inglês avançado (candidato será submetido aos testes). 
 

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Recesso remunerado; 

• Auxílio transporte; 

• Vale refeição; 

• Horário do estágio negociado com a faculdade. 
 

Endereço:  
 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 11º Andar - Jardim Paulistano, São Paulo – SP. 
 

Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para acampos@abe.adv.br . 
 
 

 

mailto:acampos@abe.adv.br


 
 

VAGAS – 5º ANO 
 

Área: Consultiva Tributária/TAX 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
O Martinelli Advogados é um escritório full service de advocacia empresarial. Graças aos seus 
valores sólidos e espírito inovador, são a maior banca jurídica brasileira com matriz fora do 
eixo Rio-São Paulo e seu objetivo diário é superar a expectativa do cliente de forma eficiente 
e segura. 
 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 5º ano de Direito; 

• Inglês intermediário desejável; 

• Conhecimento de Excel desejável; 

• Disponibilidade para viagens. 
 

Remuneração: 
 

• Bolsa estágio compatível com o mercado 

• Vale refeição; 

• Auxílio transporte; 

• Seguro de  vida. 
 

Endereço:  
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, 9º andar – Itaim Bibi. 
 
Contato:  
 
Interessados deverão enviar o currículo para Curriculo.adv@yahoo.com com o assunto “ESTÁGIO 
TAX“. 

 
 
 
 

mailto:Curriculo.adv@yahoo.com


 
 

VAGAS – 5º ANO 
 

Área: Direito Societário/ Contratos / M&A 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  

O Lembi Mesquita Advogados é um escritório boutique fundado em 2014 que assessora clientes 
nas áreas do direito tributário, societário e contratual, com ênfase em planejamento 
patrimonial, operações de compra e venda de sociedades, constituição de joint-ventures e 
sociedades, reestruturações societárias, elaboração de contratos de naturezas diversas, 
implementação de melhores práticas de governança corporativa e consultoria societária e 
tributária em assuntos variados. 

Pré-requisitos: 
 

• Cursando 5º ano; 

• Inglês fluente. 
 

Remuneração: 
 

• A combinar. 
 

Endereço:  
 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300, 9º andar – Itaim Bibi. 
 
Contato:  
 
Interessados deverão enviar o currículo para administrativo@lembimesquita.com.br. 
 

 
 
 
 

mailto:administrativo@lembimesquita.com.br


 
 

VAGAS – 5º ANO 
 

Área: Societário, Fusões e Aquisições 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
  
Felsberg é um escritório de advocacia definido pela capacidade de aliar experiência, tradição 
e excelência a uma prestação de serviços eficiente, ágil e orientada, que entrega soluções 
inovadoras no contexto de um mundo em constante mudança. Dos maiores grupos empresariais 
às mais modernas startups, tratam todos com a mesma atenção e excelência, fazendo da 
necessidade deles sua missão. 

 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 5º ano de Direito; 

• Desejável experiência com Societário (potencial de efetivação); 

• Inglês fluente (oral e escrito) é imprescindível. 

Remuneração: 
 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Cidade Jardim, 803 - 5º andar, Edifício Cidade Jardim, Itaim Bibi- São Paulo – SP. 
 

Contato: 
 

Interessados devem se cadastrar em https://jobs.kenoby.com/felsberg/job/estagiario-de-
societario-fusoes-e-aquisicoes/5c377734c732c562c59e341c . 
 

 

 

 

https://jobs.kenoby.com/felsberg/job/estagiario-de-societario-fusoes-e-aquisicoes/5c377734c732c562c59e341c
https://jobs.kenoby.com/felsberg/job/estagiario-de-societario-fusoes-e-aquisicoes/5c377734c732c562c59e341c


 
 

VAGAS – 5º ANO 
 

Área: Vara Cível  

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição:  
 
Vaga para estagiário (a) no gabinete da Dra. Andréa Galhardo Palma, Titular I da 3ª Vara Cível 
do Fórum Central. 
 
Pré-requisitos: 

 

• Estar cursando o 5º ano de Direito; 

• Inglês avançado; 

• Experiência em contencioso cível; 

• Disponiblidade para iniciar dia 04/02. 

Remuneração: 
 

• Bolsa auxílio. 
 

Endereço:  

 
R. Santa Teresa, 64 - Centro, São Paulo – SP. 
 

Contato:  
 
Interessados devem enviar o currículo para brunagsavarese@gmail.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:brunagsavarese@gmail.com


 
 

VAGAS – 5º ANO 
 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 
 

Descrição: 
 
O Abe, Rocha Neto, Taparelli e Garcez Advogados oferecem soluções jurídicas personalizadas 
e focadas na cultura e política interna de clientes nacionais e internacionais nas áreas do direito 
societário, fusões e aquisições, tributário, trabalhista, contencioso estratégico e arbitragem, 
imobiliário, contratos e suporte em todas as ramificações do direto empresarial. 

 
Pré-requisitos:  

 

• Estar cursando o 5º ano da graduação em Direito; 

• Inglês avançado (candidato será submetido aos testes). 
 

Remuneração:  
 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Recesso remunerado; 

• Auxílio transporte; 

• Vale refeição; 

• Horário do estágio negociado com a faculdade. 
 

Endereço:  
 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 11º Andar - Jardim Paulistano, São Paulo – SP. 
 

Contato:  
 
Os interessados devem encaminhar o currículo para acampos@abe.adv.br . 

 

mailto:acampos@abe.adv.br

