
VAGAS – 1º ANO

Área: Penal

Vaga: Estágio

Descrição:

O Fragoso Advogados é um tradicional escritório de Direito Penal, que atua 

principalmente nas áreas de Crimes Financeiros, nos casos de maior repercussão nacional, 

e no segmento de Seguros. Foi fundado em 1952 pelo jurista Heleno Cláudio Fragoso, um 

dos mais destacados penalistas do país, vice-presidente do Conselho Federal da OAB e 

defensor de presos políticos durante o regime militar. O escritório seleciona estagiário 

para atuar na área contenciosa, inicialmente, na parte administrativa.

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 1º ano da graduação em Direito.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado.

Endereço: 

Av. Juscelino Kubitschek, 1.726 - cj. 52, Itaim Bibi 04543-000.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para rosemeire@fragoso.com.br  com o assunto 

"CV – Vaga de Estágio" .



VAGAS – 1º ANO

Área: Contencioso Empresarial e Consultivo Societário.

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório Garini, Bellini, Cheche, Dutra, Lopes da Cruz Advogados está com vaga 

para atuar na área de Contencioso Empresarial e Consultivo Societário.

Pré-requisitos: 

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

● Ter interesse em contencioso empresarial e consultivo societário;

● Estudar no período noturno;

● Experiência nas áreas será considerado um diferencial;

● Disponibilidade para início imediato.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Auxílio transporte;

● Refeitório no local.

Endereço: 

Rua dos Pinheiros, nº 870, 17º andar - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-001

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para Mario.rocha@gbcdlc.com.br e 

matheus.proenca@gbcdlc.com.br .



VAGAS – 1º ANO

Área: Desapropriação, Direito Imobiliário e Direito Civil

Vaga: Estágio

Descrição:

Reconhecido pela prestação de serviços jurídicos em casos de elevada complexidade e 

por sua alta capacidade de apresentar soluções estratégicas inovadoras, o Yunes Fraiha 

Advogados, criado em 2003, mantém como premissa, desde sua concepção, a soberana 

importância de seus clientes. O conhecimento especializado da equipe permite uma 

advocacia de excelência com grande diferencial nas causas de Desapropriação, 

sofisticadas estruturações na área Imobiliária e soluções eficazes dos mais complexos 

conflitos nas esferas preventiva e contenciosa cível.

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 1º ano da graduação em Direito.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale transporte;

● Vale refeição.

Endereço: 

R. Barão do Triunfo, 612 - 11º Andar - Brooklin, São Paulo - SP, 04602-002.

Contato: 

Aos interessados, favor enviar currículo para mona@yunesfraiha.com.br  com o assunto 

“CV – Vaga de Estágio”.



VAGAS – 1º ANO

Área: Pro Bono

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório WZ Advogados valoriza o bem estar e a qualidade de vida de todos os 

profissionais que formam a equipe, atitude que se reflete em seu ambiente de trabalho. 

Seu modelo colaborativo permite propor soluções com foco nos interesses de cada um dos 

clientes de maneira personalizada.

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 1º ano da graduação em Direito.

Remuneração: 

● Compatível com o mercado.

Endereço: 

Av. Brig. Faria Lima, 1309 4º  andar, São Paulo | SP | 01452-002.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para vagas@wz.adv.br .



VAGAS – 1º ANO

Área: Contencioso Cível

Vaga: Estágio

Descrição:

Botelho, Hollaender e França Advogados atua nas mais diversas áreas do Direito 

Empresarial, com destaque para as áreas tributária, cível, contratual, imobiliária, 

societária e trabalhista. Atende empresas nacionais e internacionais, sejam de pequeno, 

médio ou grande porte.

Pré-requisitos: 

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

● Apto para trabalhar das 13h30min – 18h30min.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio de R$ 1.100,00;

● Vale transporte.

Endereço: 

Rua Gomes de Carvalho, 1581 - cj.101 - Vila Olímpia, CEP: 04547-006 - São Paulo – SP.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para gabriela.cordeiro@bhflaw.com.br .



VAGAS – 1º ANO

Área: Tributário

Vaga: Estágio

Descrição:

Fundado em Abril de 2001, Guedes Nunes, Oliveira e Roquim Sociedade de Advogados – 

GNOR oferece soluções jurídicas eficientes e inovadoras voltadas ao atendimento de 

clientes corporativos. GNOR conta com uma moderna estrutura humana e tecnológica.

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 1º ano da graduação em Direito no período noturno;

● Conhecimento em inglês (leitura, escrita e conversação);

● Experiência anterior na área será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio;

● Vale transporte/Ticket estacionamento;

● Ticket refeição ou alimentação;

● Plano de saúde;

● Seguro de vida;

● Bônus!

Endereço: 

Av. Brig. Faria Lima, 1309 4º  andar, São Paulo | SP | 01452-002.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para rh@gnor.com.br com o título ESTÁGIO 

TRIBUTÁRIO .



VAGAS – 2º ANO

Área: Desapropriação, Direito Imobiliário e Direito Civil

Vaga: Estágio

Descrição:

Reconhecido pela prestação de serviços jurídicos em casos de elevada complexidade e 

por sua alta capacidade de apresentar soluções estratégicas inovadoras, o Yunes Fraiha 

Advogados, criado em 2003, mantém como premissa, desde sua concepção, a soberana 

importância de seus clientes. O conhecimento especializado da equipe permite uma 

advocacia de excelência com grande diferencial nas causas de Desapropriação, 

sofisticadas estruturações na área Imobiliária e soluções eficazes dos mais complexos 

conflitos nas esferas preventiva e contenciosa cível.

Pré-requisitos: 

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

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale transporte;

● Vale refeição.

Endereço: 

R. Barão do Triunfo, 612 - 11º Andar - Brooklin, São Paulo - SP, 04602-002.

Contato: 

Aos interessados, favor enviar currículo para mona@yunesfraiha.com.br  com o assunto 

“CV – Vaga de Estágio”.



VAGAS – 2º ANO

Área: Contencioso Empresarial e Consultivo Societário.

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório Garini, Bellini, Cheche, Dutra, Lopes da Cruz Advogados está com vaga 

para atuarna área de Contencioso Empresarial e Consultivo Societário.

Pré-requisitos: 

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

● Ter interesse em contencioso empresarial e consultivo societário;

● Estudar no período noturno;

● Experiência nas áreas será considerado um diferencial;

● Disponibilidade para início imediato.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Auxílio transporte;

● Refeitório no local.

Endereço: 

Rua dos Pinheiros, nº 870, 17º andar - Pinheiros, São Paulo - SP, 05422-001

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para Mario.rocha@gbcdlc.com.br e 

matheus.proenca@gbcdlc.com.br .



VAGAS – 2º ANO

Área: Contencioso Cível, Societário, Recuperação Judicial e Arbitragem.

Vaga: Estágio

Descrição:

Setoguti Advogados é um escritório especializado em Arbitragem, Contencioso Societário 

e Cível, Direito Societário e Recuperação de Empresas. O fundador do escritório, 

Guilherme Setoguti, tem mais de 10 anos de experiência na advocacia e atuou em 

relevantes casos judiciais, arbitrais e de recuperação judicial, como advogado e árbitro.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência prévia será considerada um diferencial.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio;

● Vale transporte;

● Vale refeição;

● Bônus trimestral!

Endereço: 

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456 – 6º andar CEP: 01410-000 – Jardins – São Paulo – SP

Contato: 

Aos interessados, favor enviar currículo para claudia@setoguti.com.br  e 

bruna@setoguti.com.br. 



VAGAS – 2º ANO

Área: Contencioso Cível

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório Marcato Advogados atua em causas cíveis em nível nacional, com destaque 

àquelas que envolvem direito securitário, direito do consumidor e direito administrativo, 

com desempenho de atividades em primeiro grau de jurisdição e nos Tribunais, além do 

Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Todos os seus sócios são 

professores universitários, com envolvimento em atividades docentes e acadêmicas, nos 

respectivos campos, em instituições de ensino nacionalmente reconhecidas.

Pré-requisitos: 

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

● Estudar no período noturno.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com salário de 2º ano;

● Vale transporte;

● Vale refeição de 20/dia;

Endereço: 

Alameda Santos, 234, 8º andar – Cerqueira César - São Paulo-SP CEP 01418-000

Contato: 

Aos interessados, favor enviar currículo para anamarcato@marcatoadv.com.br. 



VAGAS – 2º ANO

Área: Penal

Vaga: Estágio

Descrição:

O Fragoso Advogados é um tradicional escritório de Direito Penal, que atua 

principalmente nas áreas de Crimes Financeiros, nos casos de maior repercussão nacional, 

e no segmento de Seguros. Foi fundado em 1952 pelo jurista Heleno Cláudio Fragoso, um 

dos mais destacados penalistas do país, vice-presidente do Conselho Federal da OAB e 

defensor de presos políticos durante o regime militar. O escritório seleciona estagiário 

para atuar na área contenciosa, inicialmente, na parte administrativa.

Pré-requisitos: 

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

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado.

Endereço: 

Av. Juscelino Kubitschek, 1.726 - cj. 52, Itaim Bibi 04543-000.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para rosemeire@fragoso.com.br  com o assunto 

"CV – Vaga de Estágio" .



VAGAS – 2º ANO

Área: Contencioso Cível

Vaga: Estágio

Descrição:

Botelho, Hollaender e França Advogados atua nas mais diversas áreas do Direito 

Empresarial, com destaque para as áreas tributária, cível, contratual, imobiliária, 

societária e trabalhista. Atende empresas nacionais e internacionais, sejam de pequeno, 

médio ou grande porte.

Pré-requisitos: 

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

● Apto para trabalhar das 13h30min – 18h30min.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio de R$ 1.100,00;

● Vale transporte.

Endereço: 

Rua Gomes de Carvalho, 1581 - cj.101 - Vila Olímpia, CEP: 04547-006 - São Paulo – SP.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para gabriela.cordeiro@bhflaw.com.br .



VAGAS – 2º ANO

Área: Tributário

Vaga: Estágio

Descrição:

Fundado em Abril de 2001, Guedes Nunes, Oliveira e Roquim Sociedade de Advogados – 

GNOR oferece soluções jurídicas eficientes e inovadoras voltadas ao atendimento de 

clientes corporativos. GNOR conta com uma moderna estrutura humana e tecnológica.

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito no período noturno;

● Conhecimento em inglês (leitura, escrita e conversação);

● Experiência anterior na área será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio;

● Vale transporte/Ticket estacionamento;

● Ticket refeição ou alimentação;

● Plano de saúde;

● Seguro de vida;

● Bônus!

Endereço: 

Av. Brig. Faria Lima, 1309 4º  andar, São Paulo | SP | 01452-002.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para rh@gnor.com.br com o título ESTÁGIO 

TRIBUTÁRIO .



VAGAS – 2º ANO

Área: Pro Bono

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório WZ Advogados valoriza o bem estar e a qualidade de vida de todos os 

profissionais que formam a equipe, atitude que se reflete em seu ambiente de trabalho. 

Seu modelo colaborativo permite propor soluções com foco nos interesses de cada um 

dos clientes de maneira personalizada.

Pré-requisitos: 

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

Remuneração: 

● Compatível com o mercado.

Endereço: 

Av. Brig. Faria Lima, 1309 4º  andar, São Paulo | SP | 01452-002.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para vagas@wz.adv.br .



VAGAS – 2º ANO

Área: Empresarial

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório ASGV Advogados tem como principal foco de atuação o Direito Empresarial, 

compreendido como uma área ampla e complexa, que abrange societário, fusões e 

aquisições, sucessão e reorganização empresarial e familiar, governança corporativa, 

investimentos estrangeiros, contratos comerciais e outsourcing.

Pré-requisitos: 

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

● Inglês avançado ou fluente.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio de R$ 1.600,00 a R$ 2.050,00;

● Vale refeição de R$ 23,00;

● Vale transporte de R$ 100,00.

Endereço: 

São Paulo, Av. Nove de Julho, 5109 - 9º andar 01407-200.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para fmachado@asgv.com.br .



VAGAS – 3º ANO

Área: Direito de família, contencioso cível e Arbitragem

Vaga: Estágio

Descrição:

O Tucci Advogados Associados foi fundado em São Paulo, 18 de março de 1996, tendo 

renomada atuação na advocacia consultiva, emissão de pareceres e opiniões legais, 

processos contenciosos e de arbitragem, com ampla expertise em matéria civil, processo 

civil, empresarial e família e sucessões. Sua vocação primeira é a solução do problema do 

cliente, com eficiência e agilidade.

Pré-requisitos: 

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

● Estudar no período noturno;

● Experiência prévia na área será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

Endereço: 

R. Alameda Santos, 787, 4º andar – cj - 41 - Cerqueira César - São Paulo - SP, CEP 01419-

001

Contato: 

Aos interessados, favor enviar currículo para mariaclara@tucci.adv.br e 

bruna@tucci.adv.br.



VAGAS – 3º ANO

Área: Desapropriação, Direito Imobiliário e Direito Civil

Vaga: Estágio

Descrição:

Reconhecido pela prestação de serviços jurídicos em casos de elevada complexidade e 

por sua alta capacidade de apresentar soluções estratégicas inovadoras, o Yunes Fraiha 

Advogados, criado em 2003, mantém como premissa, desde sua concepção, a soberana 

importância de seus clientes. O conhecimento especializado da equipe permite uma 

advocacia de excelência com grande diferencial nas causas de Desapropriação, 

sofisticadas estruturações na área Imobiliária e soluções eficazes dos mais complexos 

conflitos nas esferas preventiva e contenciosa cível.

Pré-requisitos: 

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

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale transporte;

● Vale refeição.

Endereço: 

R. Barão do Triunfo, 612 - 11º Andar - Brooklin, São Paulo - SP, 04602-002.

Contato: 

Aos interessados, favor enviar currículo para mona@yunesfraiha.com.br  com o assunto 

“CV – Vaga de Estágio”.



VAGAS – 3º ANO

Área: Contencioso Cível, Societário, Recuperação Judicial e Arbitragem.

Vaga: Estágio

Descrição:

Setoguti Advogados é um escritório especializado em Arbitragem, Contencioso Societário 

e Cível, Direito Societário e Recuperação de Empresas. O fundador do escritório, 

Guilherme Setoguti, tem mais de 10 anos de experiência na advocacia e atuou em 

relevantes casos judiciais, arbitrais e de recuperação judicial, como advogado e árbitro.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência prévia será considerada um diferencial.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio;

● Vale transporte;

● Vale refeição;

● Bônus trimestral!

Endereço: 

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 456 – 6º andar CEP: 01410-000 – Jardins – São Paulo – SP

Contato: 

Aos interessados, favor enviar currículo para claudia@setoguti.com.br  e 

bruna@setoguti.com.br. 



VAGAS – 3º ANO

Área: Tributário

Vaga: Estágio

Descrição:

Fundado em Abril de 2001, Guedes Nunes, Oliveira e Roquim Sociedade de Advogados – 

GNOR oferece soluções jurídicas eficientes e inovadoras voltadas ao atendimento de 

clientes corporativos. GNOR conta com uma moderna estrutura humana e tecnológica.

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito no período noturno;

● Conhecimento em inglês (leitura, escrita e conversação);

● Experiência anterior na área será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio;

● Vale transporte/Ticket estacionamento;

● Ticket refeição ou alimentação;

● Plano de saúde;

● Seguro de vida;

● Bônus!

Endereço: 

Av. Brig. Faria Lima, 1309 4º  andar, São Paulo | SP | 01452-002.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para rh@gnor.com.br com o título ESTÁGIO 

TRIBUTÁRIO .



VAGAS – 3º ANO

Área: Contencioso Cível

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório Marcato Advogados atua em causas cíveis em nível nacional, com destaque 

àquelas que envolvem direito securitário, direito do consumidor e direito administrativo, 

com desempenho de atividades em primeiro grau de jurisdição e nos Tribunais, além do 

Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Todos os seus sócios são 

professores universitários, com envolvimento em atividades docentes e acadêmicas, nos 

respectivos campos, em instituições de ensino nacionalmente reconhecidas.

Pré-requisitos: 

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

● Estudar no período noturno.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com salário de 2º ano;

● Vale transporte;

● Vale refeição de 20/dia;

Endereço: 

Alameda Santos, 234, 8º andar – Cerqueira César - São Paulo-SP CEP 01418-000

Contato: 

Aos interessados, favor enviar currículo para anamarcato@marcatoadv.com.br



VAGAS – 3º ANO

Área: Contencioso Cível, Família e Sucessões

Vaga: Estágio

Descrição:

Vettori, Rubinstein & Foz Advogados dedica-se à prestação de serviços jurídicos 

especializados e personalizados. A estrutura de escritório butique assegura o padrão 

constante de alta qualidade e agilidade no atendimento. Nossa equipe alia profunda 

experiência técnica com sólida titulação e atuação acadêmica nacional e internacional. A 

vaga oferece contato direto com o sócio responsável pela área. O trabalho a ser 

desempenhado consistirá na elaboração de petições, acompanhamento de processos, 

realização de pesquisas jurisprudenciais, entre outros.

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito no período noturno;

● Experiência anterior na área será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Av. Pacaembu, 1044 São Paulo SP 01234-000.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para foz@vrflaw.com.br . 



VAGAS – 3º ANO

Área: Contencioso Tributário

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório Aires Barreto Advogados Associados volta-se, principalmente, à advocacia 

empresarial, porém, também atua em litígios extrajudiciais e judiciais e presta serviços 

de consultoria com foco nas áreas tributária, societária e civil. Por manter fidelidade aos 

seus objetivos, o escritório atende a um seleto grupo de clientes, líderes em diversos 

segmentos, economicamente relevantes, com ênfase nos setores financeiro, mineração, 

siderurgia, telecomunicação, construção civil, varejo, agronegócio e óleo e gás.

Pré-requisitos: 

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

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale-transporte.

Endereço: 

Avenida Paulista, 1765, 6º andar - São Paulo, SP  Cep: 01311-930

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para advocacia@airesbarreto.adv.br.  



VAGAS – 3º ANO

Área: Criminal 

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório San Juan Araujo Advogados atua nas áreas de defesa do interesse de 

pessoas físicas e jurídicas, em todos os ramos do Direito Penal, destacadamente na área 

do Direito Penal Econômico, representando seus clientes durante a fase administrativa, 

policial e em Juízo, na defesa ou na assistência à acusação, em todas as instâncias, com 

atuação destacada junto aos tribunais, incluindo a adoção de medidas para a obtenção da 

liberdade de réus presos e para a liberação de bens, direitos e valores sujeitos a medidas 

cautelares constritivas.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência na área e carteirinha de estagiário OAB serão considerados um 

diferencial.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Rua do Rócio, 220, 8º andar, Cj. 81 Vila Olímpia, São Paulo/SP.

Contato: 

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



VAGAS – 3º ANO

Área: Contenciosa da Propriedade Intelecutal

Vaga: Estágio

Descrição:

Fundado em 1990, o escritório GARÉ & ORTIZ DO AMARAL – ADVOGADOS especializou-se 

na área contenciosa da Propriedade Intelectual, concentrando suas atividades no 

combate à falsificação de marcas, patentes, desenhos industriais, concorrência desleal e 

violação de direitos autorais.

Pré-requisitos: 

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

● Em período noturno;

● Desejável conhecimento da língua inglesa.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Rua: Botucatu 591- 19º andar Vila Clementino, 04023-062 - São Paulo.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para contato@gareadvogados.com.br .



VAGAS – 3º ANO

Área: Empresarial

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório ASGV Advogados tem como principal foco de atuação o Direito Empresarial, 

compreendido como uma área ampla e complexa, que abrange societário, fusões e 

aquisições, sucessão e reorganização empresarial e familiar, governança corporativa, 

investimentos estrangeiros, contratos comerciais e outsourcing.

Pré-requisitos: 

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

● Inglês avançado ou fluente.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio de R$ 1.600,00 a R$ 2.050,00;

● Vale refeição de R$ 23,00;

● Vale transporte de R$ 100,00.

Endereço: 

São Paulo, Av. Nove de Julho, 5109 - 9º andar 01407-200.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para fmachado@asgv.com.br .



VAGAS – 3º ANO

Área: Consultivo Tributário

Vaga: Estágio

Descrição:

O Demarest é um dos escritórios de advocacia mais respeitados do Brasil e da América 

Latina. Sendo constantemente ranqueados entre os principais escritórios de advocacia do 

Brasil em uma ampla variedade de publicações, incluindo Chambers, Thomson Reuters, 

Latin Lawyer, The Legal 500 e IFLR.

Pré-requisitos: 

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

● Estudar no período noturno;

● Inglês avançado ou fluente;

● Vivencia em um escritório de advocacia por pelo menos 1 ano;

● Experiência na área tributária será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio.

Endereço: 

Av. Pedrozo de Morais, 1201 – Pinheiros – São Paulo CEP 05419-001

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para bizquierdo@demarest.com.br.  



VAGAS – 3º ANO

Área: Contencioso Tributário

Vaga: Estágio

Descrição:

o Velloza Advogados Associados é um escritório que alia modernidade à tradição, 

atuando de forma altamente compromissada com os anseios dos mais criteriosos clientes 

nacionais e internacionais que representa. É apontado como um dos líderes no Brasil 

pelos principais rankings mundiais, como Chambers and Partners, Corporate INTL 

Magazine Legal Award, Latin Lawyer, Análise Advocacia e outros.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência na rotina contenciosa.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio.

Endereço: 

Av. Paulista, 901 – 17º e 18º andares – São Paulo – SP – CEP 01311-100

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para fernanda.martins@velloza.com.br. 



VAGAS – 3º ANO

Área: Contencioso Cível

Vaga: Estágio

Descrição:

Yarshell e Camargo Advogados tem atuação na advocacia contenciosa e consultiva. Seus 

profissionais mantém constante atualização para melhor atendimento aos clientes 

mediante ativa participação em palestras, congressos, especializações, pós-graduações, 

enfim, nas mais variadas áreas acadêmicas e institucionais que lhe asseguram uma 

prestação de serviços com qualidade e eficiência à pessoas físicas e jurídicas, entidades 

públicas e privadas, associações e fundações.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência prévia será considerada um diferencial;

● Aluno com perfil estudioso/bom aluno.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale refeição;

● Auxílio transporte;

● Férias remuneradas;

● Seguro de vida;

● PLR.

Endereço: 

R. Alves Guimarães, 1120 – 6º andar – Pinheiros – CEP: 05410-002 – São Paulo – SP.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para mfg@ycadvogados.com.br e 

jlm@ycadvogados.com.br .



VAGAS – 4º ANO

Área: Tribunal de Justiça

Vaga: Estágio

Descrição:

Aberta vaga de estágio em Gabinete de Desembargador (12ª Câmara de Direito 

Público). A vaga é para estudantes a partir do quarto ano. O ambiente é ótimo e o 

trabalho consiste na elaboração de minuta de votos. O estágio é por intermédio do CIEE, 

sendo 4 horas de trabalho (14h-18h). 

Pré-requisitos: 

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

Remuneração: 

● Bolsa auxílio de R$ 600,00;

● Vale transporte.

Endereço: 

Praça da Sé, s/nº - Cep 01018-010 , São Paulo – Capital.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para renatalf@tjsp.jus.br .



VAGAS – 4º ANO

Área: Contratos

Vaga: Estágio

Descrição:

Aberta vaga de estágio em Direito na TFG Co que é uma das maiores empresas de Game 

Mobile do mundo. Acreditam que o seu sucesso deriva das pessoas que trabalham lá e das 

experiências, perspectivas e valores que elas trazem consigo, e por isso, consideram 

imprescindível o comprometimento em aprender sempre mais e buscar a excelência em 

tudo que fizerem.

Pré-requisitos: 

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

● Estudar no período noturno;

● Inglês avançado.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio;

Endereço: 

R. Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, Conj. 81 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-001

Contato: 

Interessados devem entrar em www.jobs.lever.co/ftgco e se candidatar.



VAGAS – 4º ANO

Área: Contencioso Tributário

Vaga: Estágio

Descrição:

o Velloza Advogados Associados é um escritório que alia modernidade à tradição, 

atuando de forma altamente compromissada com os anseios dos mais criteriosos clientes 

nacionais e internacionais que representa. É apontado como um dos líderes no Brasil 

pelos principais rankings mundiais, como Chambers and Partners, Corporate INTL 

Magazine Legal Award, Latin Lawyer, Análise Advocacia e outros.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência na rotina contenciosa.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio.

Endereço: 

Av. Paulista, 901 – 17º e 18º andares – São Paulo – SP – CEP 01311-100

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para fernanda.martins@velloza.com.br. 



VAGAS – 4º ANO

Área: Consultivo Tributário

Vaga: Estágio

Descrição:

O Demarest é um dos escritórios de advocacia mais respeitados do Brasil e da América 

Latina. Sendo constantemente ranqueados entre os principais escritórios de advocacia do 

Brasil em uma ampla variedade de publicações, incluindo Chambers, Thomson Reuters, 

Latin Lawyer, The Legal 500 e IFLR.

Pré-requisitos: 

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

● Estudar no período noturno;

● Inglês avançado ou fluente;

● Vivencia em um escritório de advocacia por pelo menos 1 ano;

● Experiência na área tributária será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio.

Endereço: 

Av. Pedrozo de Morais, 1201 – Pinheiros – São Paulo CEP 05419-001

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para bizquierdo@demarest.com.br.  



VAGAS – 4º ANO

Área: Contencioso Tributário

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório Aires Barreto Advogados Associados volta-se, principalmente, à advocacia 

empresarial, porém, também atua em litígios extrajudiciais e judiciais e presta serviços 

de consultoria com foco nas áreas tributária, societária e civil. Por manter fidelidade aos 

seus objetivos, o escritório atende a um seleto grupo de clientes, líderes em diversos 

segmentos, economicamente relevantes, com ênfase nos setores financeiro, mineração, 

siderurgia, telecomunicação, construção civil, varejo, agronegócio e óleo e gás.

Pré-requisitos: 

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

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale-transporte.

Endereço: 

Avenida Paulista, 1765, 6º andar - São Paulo, SP  Cep: 01311-930

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para advocacia@airesbarreto.adv.br.  



VAGAS – 4º ANO

Área: Direito Sanitário, Direito do Consumidor e Contratos

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório Vainer & Vilela Advogados é comprometido com o aprimoramento contínuo 

da sociedade e com a defesa inarredável dos interesses dos seus clientes, trabalhando 

para oferecer soluções legais do mais alto nível. Buscam, com agilidade e assertividade, 

desburocratizar as relações clientes-Justiça e cliente-advogado, resolvendo desde as 

questões mais simples até as mais complexas.

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 8º semestre da graduação em Direito;

● Experiência de, pelo menos, 01 (um) ano em estágio prévio, preferencialmente nas 

áreas de Contencioso Cível e/ou Direito Empresarial;

● Demostrar interesse, conhecimento e compreensão dos principais assuntos do direito 

relacionados às áreas;

● Demonstrar pro-aividade, organização, iniciativa, boa redação e raciocínio jurídico, 

comprometimento com a equipe e profissionalismo;

● Inglês avançado;

● Disponibilidade para início imediato.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale-refeição (se for o caso);

● Vale-transporte;

● Possibilidade real de contratação futura.

Endereço: 

Av. Angélica 2.510, salas 106/108, Higienópolis - São Paulo-SP, CEP 01228-200

Contato: 

Interessados devem encaminhar o currículo para a Dra. Karina Fabi, no e-mail 

consumidor@vvlaw.com.br. 



VAGAS – 4º ANO

Área: Contencioso Cível

Vaga: Estágio

Descrição:

Yarshell e Camargo Advogados tem atuação na advocacia contenciosa e consultiva. Seus 

profissionais mantém constante atualização para melhor atendimento aos clientes 

mediante ativa participação em palestras, congressos, especializações, pós-graduações, 

enfim, nas mais variadas áreas acadêmicas e institucionais que lhe asseguram uma 

prestação de serviços com qualidade e eficiência à pessoas físicas e jurídicas, entidades 

públicas e privadas, associações e fundações.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência prévia será considerada um diferencial;

● Aluno com perfil estudioso/bom aluno.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale refeição;

● Auxílio transporte;

● Férias remuneradas;

● Seguro de vida;

● PLR;

● Custeio da OAB.

Endereço: 

R. Alves Guimarães, 1120 – 6º andar – Pinheiros – CEP: 05410-002 – São Paulo – SP.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para mfg@ycadvogados.com.br e 

jlm@ycadvogados.com.br .



VAGAS – 4º ANO

Área: Direito civil (contratos e contencioso), societário, trabalhista (pouco) e ambiental.

Vaga: Estágio

Descrição:

 A empresa Geoklock é líder em assuntos ambientais, apta a oferecer serviços inovadores 

e as mais completas soluções para seus clientes. Tem como missão promover soluções 

sutentáveis para o desenvolvimento e benefício de seus clientes, da sociedade e de seus 

colaboradores, mantendo a visão de serem referência na área, sendo reconhecidos pela 

qualidade, competência e eficiência em suas atividades. Além disso, possuem valores 

como foco no cliente, transparência, desenvolvimento e cooperação.

Pré-requisitos: 

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

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale refeição de 33/dia;

● Vale transporte;

● Plano de saúde;

● Oprtunidade de efetivação.

Endereço: 

Av. das Nações Unidas, 14.261 – Ala A – 16º andar – São Paulo – SP.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para rogerio.malara@geoklock.com.br. 



VAGAS – 4º ANO

Área: Direito Societário

Vaga: Estágio

Descrição:

O Simões Advogados foi fundado em 2005, resultado da união de conhecimentos e do 

espírito empreendedor e inovador de seus colaboradores. Com seriedade, 

comprometimento e competência, oferecem aos seus clientes soluções personalizadas, 

completas e consistentes por meio de uma equipe motivada e em constante busca por 

seu aprimoramento acadêmico, estando sempre primando pela efetividade, qualidade e, 

sobretudo satisfação e manutenção de um excelente nível de relacionamento com seus 

clientes.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência anterior na área societária;

● Boa Redação;

● Organização.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

Endereço: 

Rua Groenlândia, 1157 - Jardim América – São Paulo - CEP 01434.100

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para dribeiro@simoesadvogados.com.br atéo dia30 de 
abril de 2019.



VAGAS – 4º ANO

Área: Contencioso Cível, Família e Sucessões

Vaga: Estágio

Descrição:

Vettori, Rubinstein & Foz Advogados dedica-se à prestação de serviços jurídicos 

especializados e personalizados. A estrutura de escritório butique assegura o padrão 

constante de alta qualidade e agilidade no atendimento. Nossa equipe alia profunda 

experiência técnica com sólida titulação e atuação acadêmica nacional e internacional. A 

vaga oferece contato direto com o sócio responsável pela área. O trabalho a ser 

desempenhado consistirá na elaboração de petições, acompanhamento de processos, 

realização de pesquisas jurisprudenciais, entre outros.

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 4º ano da graduação em Direito no período noturno;

● Experiência anterior na área será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Av. Pacaembu, 1044 São Paulo SP 01234-000.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para foz@vrflaw.com.br . 



VAGAS – 4º ANO

Área: Criminal

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório San Juan Araujo Advogados atua nas áreas de defesa do interesse de 

pessoas físicas e jurídicas, em todos os ramos do Direito Penal, destacadamente na área 

do Direito Penal Econômico, representando seus clientes durante a fase administrativa, 

policial e em Juízo, na defesa ou na assistência à acusação, em todas as instâncias, com 

atuação destacada junto aos tribunais, incluindo a adoção de medidas para a obtenção da 

liberdade de réus presos e para a liberação de bens, direitos e valores sujeitos a medidas 

cautelares constritivas.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência na área e carteirinha de estagiário OAB serão considerados um 

diferencial.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Rua do Rócio, 220, 8º andar, Cj. 81 Vila Olímpia, São Paulo/SP.

Contato: 

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



VAGAS – 4º ANO

Área: Contenciosa da Propriedade Intelecutal

Vaga: Estágio

Descrição:

Fundado em 1990, o escritório GARÉ & ORTIZ DO AMARAL – ADVOGADOS especializou-se 

na área contenciosa da Propriedade Intelectual, concentrando suas atividades no 

combate à falsificação de marcas, patentes, desenhos industriais, concorrência desleal e 

violação de direitos autorais.

Pré-requisitos: 

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

● Em período noturno;

● Desejável conhecimento da língua inglesa.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Rua: Botucatu 591- 19º andar Vila Clementino, 04023-062 - São Paulo.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para contato@gareadvogados.com.br .



VAGAS – 5º ANO

Área: Consultivo Tributário

Vaga: Estágio

Descrição:

O Demarest é um dos escritórios de advocacia mais respeitados do Brasil e da América 

Latina. Sendo constantemente ranqueados entre os principais escritórios de advocacia do 

Brasil em uma ampla variedade de publicações, incluindo Chambers, Thomson Reuters, 

Latin Lawyer, The Legal 500 e IFLR.

Pré-requisitos: 

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

● Estudar no período noturno;

● Inglês avançado ou fluente;

● Vivencia em um escritório de advocacia por pelo menos 1 ano;

● Experiência na área tributária será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio.

Endereço: 

Av. Pedrozo de Morais, 1201 – Pinheiros – São Paulo CEP 05419-001

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para bizquierdo@demarest.com.br.  



VAGAS – 5º ANO

Área: Contenciosa da Propriedade Intelecutal

Vaga: Estágio

Descrição:

Fundado em 1990, o escritório GARÉ & ORTIZ DO AMARAL – ADVOGADOS especializou-se 

na área contenciosa da Propriedade Intelectual, concentrando suas atividades no 

combate à falsificação de marcas, patentes, desenhos industriais, concorrência desleal e 

violação de direitos autorais.

Pré-requisitos: 

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

● Em período noturno;

● Desejável conhecimento da língua inglesa.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Rua: Botucatu 591- 19º andar Vila Clementino, 04023-062 - São Paulo.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para contato@gareadvogados.com.br .



VAGAS – 5º ANO

Área: Direito civil (contratos e contencioso), societário, trabalhista (pouco) e ambiental.

Vaga: Estágio

Descrição:

 A empresa Geoklock é líder em assuntos ambientais, apta a oferecer serviços inovadores 

e as mais completas soluções para seus clientes. Tem como missão promover soluções 

sutentáveis para o desenvolvimento e benefício de seus clientes, da sociedade e de seus 

colaboradores, mantendo a visão de serem referência na área, sendo reconhecidos pela 

qualidade, competência e eficiência em suas atividades. Além disso, possuem valores 

como foco no cliente, transparência, desenvolvimento e cooperação.

Pré-requisitos: 

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

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale refeição de 33/dia;

● Vale transporte;

● Plano de saúde;

● Oprtunidade de efetivação.

Endereço: 

Av. das Nações Unidas, 14.261 – Ala A – 16º andar – São Paulo – SP.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para rogerio.malara@geoklock.com.br. 



VAGAS – 5º ANO

Área: Direito Societário

Vaga: Estágio

Descrição:

O Simões Advogados foi fundado em 2005, resultado da união de conhecimentos e do 

espírito empreendedor e inovador de seus colaboradores. Com seriedade, 

comprometimento e competência, oferecem aos seus clientes soluções personalizadas, 

completas e consistentes por meio de uma equipe motivada e em constante busca por 

seu aprimoramento acadêmico, estando sempre primando pela efetividade, qualidade e, 

sobretudo satisfação e manutenção de um excelente nível de relacionamento com seus 

clientes.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência anterior na área societária;

● Boa Redação;

● Organização.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

Endereço: 

Rua Groenlândia, 1157 - Jardim América – São Paulo - CEP 01434.100

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para dribeiro@simoesadvogados.com.br atéo dia30 de 
abril de 2019.



VAGAS – 5º ANO

Área: Direito Sanitário, Direito do Consumidor e Contratos

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório Vainer & Vilela Advogados é comprometido com o aprimoramento contínuo 

da sociedade e com a defesa inarredável dos interesses dos seus clientes, trabalhando 

para oferecer soluções legais do mais alto nível. Buscam, com agilidade e assertividade, 

desburocratizar as relações clientes-Justiça e cliente-advogado, resolvendo desde as 

questões mais simples até as mais complexas.

Pré-requisitos: 

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

● Experiência de, pelo menos, 01 (um) ano em estágio prévio, preferencialmente nas 

áreas de Contencioso Cível e/ou Direito Empresarial;

● Demostrar interesse, conhecimento e compreensão dos principais assuntos do 

direito relacionados às áreas;

● Demonstrar pro-aividade, organização, iniciativa, boa redação e raciocínio jurídico, 

comprometimento com a equipe e profissionalismo;

● Inglês avançado;

● Disponibilidade para início imediato.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio compatível com o mercado;

● Vale-refeição (se for o caso);

● Vale-transporte;

● Possibilidade real de contratação futura.

Endereço: 

Av. Angélica 2.510, salas 106/108, Higienópolis - São Paulo-SP, CEP 01228-200

Contato: 

Interessados devem encaminhar o currículo para a Dra. Karina Fabi, no e-mail 

consumidor@vvlaw.com.br. 



VAGAS – 5º ANO

Área: Contencioso Cível, Família e Sucessões

Vaga: Estágio

Descrição:

Vettori, Rubinstein & Foz Advogados dedica-se à prestação de serviços jurídicos 

especializados e personalizados. A estrutura de escritório butique assegura o padrão 

constante de alta qualidade e agilidade no atendimento. Nossa equipe alia profunda 

experiência técnica com sólida titulação e atuação acadêmica nacional e internacional. A 

vaga oferece contato direto com o sócio responsável pela área. O trabalho a ser 

desempenhado consistirá na elaboração de petições, acompanhamento de processos, 

realização de pesquisas jurisprudenciais, entre outros.

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 5º ano da graduação em Direito no período noturno;

● Experiência anterior na área será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Av. Pacaembu, 1044 São Paulo SP 01234-000.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para foz@vrflaw.com.br . 



VAGAS – 5º ANO

Área: Contratos

Vaga: Estágio

Descrição:

Aberta vaga de estágio em Direito na TFG Co que é uma das maiores empresas de Game 

Mobile do mundo. Acreditam que o seu sucesso deriva das pessoas que trabalham lá e das 

experiências, perspectivas e valores que elas trazem consigo, e por isso, consideram 

imprescindível o comprometimento em aprender sempre mais e buscar a excelência em 

tudo que fizerem.

Pré-requisitos: 

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

● Estudar no período noturno;

● Inglês avançado.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio;

Endereço: 

R. Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, Conj. 81 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-001

Contato: 

Interessados devem entrar em www.jobs.lever.co/ftgco e se candidatar.



VAGAS – 5º ANO

Área: Bancário

Vaga: Estágio

Descrição:

O Vieira Rezende é um dos poucos escritórios do Brasil que investe em planejamento 

estratégico, buscando aprimorar a sua gestão com uma política de recursos humanos 

baseada na valorização dos seus profissionais e na integração entre suas equipes, sempre 

apoiado em princípios de excelência e comprometido com os resultados de seus clientes. 

O escritório tem atuação de destaque em diversas áreas de prática do Direito, como 

Societário/M&A, Bancário e Financeiro, Energia/Petróleo e Gás, Marítimo e Tributário.

Pré-requisitos: 

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

● Domínio da língua inglesa;

● Experiência em societário, contratos e afins será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.355 - 24º andar. SP - Brasil | CEP: 04538-133.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para rblasques@vieirarezende.com.br . 



VAGAS – 5º ANO

Área: Tribunal de Justiça

Vaga: Estágio

Descrição:

Aberta vaga de estágio em Gabinete de Desembargador (12ª Câmara de Direito 

Público). A vaga é para estudantes a partir do quarto ano. O ambiente é ótimo e o 

trabalho consiste na elaboração de minuta de votos. O estágio é por intermédio do CIEE, 

sendo 4 horas de trabalho (14h-18h). 

Pré-requisitos: 

● Estar matriculado no 5º ano da graduação em Direito.

Remuneração: 

● Bolsa auxílio de R$ 600,00;

● Vale transporte.

Endereço: 

Praça da Sé, s/nº - Cep 01018-010 , São Paulo – Capital.

Contato: 

Interessados devem enviar o currículo para renatalf@tjsp.jus.br .



VAGAS – 5º ANO

Área: Insolvência

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 a sua missão.

Pré-requisitos: 

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

● Desejável experiência com Reestruturação de Dívidas ou Contratos Financeiros ou 

Societário ou Mercado de Capitais ou Bancário;

● Inglês fluente (oral e escrito) é imprescindível.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Praça da Sé, s/nº - Cep 01018-010 , São Paulo – Capital.

Contato: 

Interessados devem se cadastrar em: 

https://jobs.kenoby.com/felsberg/job/estagiarioa-

insolvencia/5ca7bf37ae0fc6eb8d45d98 .



VAGAS – 5º ANO

Área: Imobiliário

Vaga: Estágio

Descrição:

O escritório ASBZ Advogados busca oferecer a todos um ambiente de trabalho 

inigualável, estimulando e investindo no desenvolvimento dos profissionais, valorizando a 

qualidade de vida. Fazem parte de levantamentos sobre a atuação dos escritórios 

brasileiros, que utilizam como critério a opinião de profissionais das maiores empresas do 

mundo.

Pré-requisitos: 

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

● Desejável experiência prévia na área;

● Inglês será considerado um diferencial.

Remuneração: 

● A combinar.

Endereço: 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4285, 4º andar, São Paulo – SP.

Contato: 

Interessados devem enviar e-mail com o CV para rh@asbz.com.br com o título Estagiário 

Imobiliário. 


