
 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

 Área: Direito Imobiliário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Duarte Garcia, Serra Netto e Terra advogados é um escritório multidisciplinar 

liderado por Mário Sérgio Duarte Garcia, Marcelo Terra, Mário de Barros Duarte Garcia 

e Luis Eduardo Serra Netto, o Duarte Garcia. Foi formado do relacionamento 

construído ao longo de décadas entre os sócios e hoje, conta com uma equipe jurídica 

de 45 advogados reconhecidos em suas áreas de atuação, o que reflete a qualidade dos 

serviços. 

 

 

Pré-requisitos:  

 

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

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Torre D - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 

04543-011. 

 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para nayaramelo@duartegarcia.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nayaramelo@duartegarcia.com.br


 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

 Área: Direito Tributário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O CSMV Advogados combina o mais alto padrão de qualidade técnica e de atendimento 

com uma mentalidade focada em negócios, permitindo que seus clientes entendam e 

tratem corretamente de suas questões legais, oferecendo soluções jurídicas confiáveis, 

criativas e eficientes 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Boa organização e capacidade de trabalho em equipe; 

• Conhecimentos básicos da língua inglesa; 

• Pacote Office. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Av. Brg. Faria Lima, Torre Sul - 9º andar - cj 94, 1461 - Pinheiros, CEP 01452-002 –  

São Paulo – SP. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para csmv@csmv.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:csmv@csmv.com.br


 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

 Área: Societário, Propriedade Intelectual e M&A 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Vella, Pugliese, Buosi e Guidoni é um escritório full-service e possuem uma parceria 

estratégica com o Dentons, maior escritório de advocacia do mundo, com mais de 10 

mil advogados, atuação em mais de 79 países, nos seis continentes, permitindo-os 

atender, de forma integrada, clientes de qualquer parte do mundo. No mais, o 

escritório está comprometido com as comunidades locais, promovendo, por meio de 

iniciativas pro bono, serviços jurídicos para indivíduos e instituições em todo o Brasil, 

apoiando projetos com valores alinhados à sua missão e cultura, e que contribuem para 

o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e humana. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Inglês avançado/fluente. 

• Disponibilidade pra trabalhar das 10h às 17h ou 13h às 19h15 min. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio acima da média de mercado; 

• Vale Transporte; 

• Vale Refeição; 

• Seguro de vida; 

• Gratificação natalina; 

• Reembolso de academia. 

Endereço:  

 

R. São Tomé, 86 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04551-080 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para recursos.humanos@vpbg.com.br. 

 

 

mailto:recursos.humanos@vpbg.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

 Área: Direito Imobiliário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Duarte Garcia, Serra Netto e Terra advogados é um escritório multidisciplinar 

liderado por Mário Sérgio Duarte Garcia, Marcelo Terra, Mário de Barros Duarte Garcia e 

Luis Eduardo Serra Netto, o Duarte Garcia. Foi formado do relacionamento construído 

ao longo de décadas entre os sócios e hoje, conta com uma equipe jurídica de 45 

advogados reconhecidos em suas áreas de atuação, o que reflete a qualidade dos 

serviços. 

 

 

Pré-requisitos:  

 

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

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Torre D - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 

04543-011. 

 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para nayaramelo@duartegarcia.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nayaramelo@duartegarcia.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

 Área: Contencioso Cível e Consultivo Estratégicos 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Falletti Advogados é um escritório de atuação ágil, competente e de extrema 

dedicação a seus clientes. Presta serviços com ética e seriedade, desde 1991, mantendo 

a reputação de banca de estratégia e resultados, e estreita relação com as pessoas 

jurídicas e físicas que atende. A atuação do escritório abrange as esferas da prevenção 

e solução de litígios, assim como assessoria e consultoria jurídica, atuando nas áreas 

Cível, Empresarial, Ambiental, Penal Econômico, Direito do Consumidor e Desportivo, 

Direito Societário e Negociações Empresariais, Contratos Civis e Empresariais; Direito 

Imobiliário; Direito Bancário, Arbitragem; Planejamento Sucessório e Reorganizações 

Patrimoniais 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no 2º ano da graduação em Direito (PUC, USP ou MACKENZIE); 

• Estudar no período noturno; 

• Experiência em contencioso cível será considerado um diferencial. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Av. Rebouças, nº 3971 - Pinheiros - São Paulo - SP - 05401 450 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para nrocabado@fallettiadvogados.com.br 

com o assunto “vaga de estágio“. 

 

 

 

 

 

 

mailto:nrocabado@fallettiadvogados.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

 Área: Direito Administrativo e Regulatório 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Souto Correa Advogados é um escritório integrado por advogados experientes, 

alinhados em princípios e valores comuns. Seus profissionais são altamente capacitados, 

diversos deles Doutores e apontados como referência no mercado jurídico nacional e 

internacional em rankings de destaque como Chambers and Partners, Who’s Who Legal, 

Legal 500, IFLR1000, LACCA Approved List e Análise Advocacia, que avaliam a 

competência e a confiabilidade dos profissionais. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no 4º semestre da graduação em Direto; 

• Inglês avançado. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale Transporte. 

Endereço:  

 

Torre D, 8º andar Complexo JK, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São 

Paulo - SP, 04543-011 

 

Contato:  

 

Interessados devem se candidatar pelo Linkedin, através do link: 

https://www.linkedin.com/jobs/view/1356362521 ou pela página de carreiras do 

escritório: 

https://soutocorrea.gupy.io/jobs/44560?jobBoardSource=gupy_public_page  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/1356362521
https://soutocorrea.gupy.io/jobs/44560?jobBoardSource=gupy_public_page


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

 Área: Direito Tributário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Martins e Serrano Cavassani tem por objetivo prestar serviços jurídicos 

com alto padrão de qualidade e excelência nas mais diversas áreas do Direito. 

Reconhecido por sua excelência na advocacia tributária administrativa e contenciosa, 

Direito empresarial, estratégias tributárias e sucessórias, sempre desenvolvendo 

soluções jurídicas e prestando serviços sob a perspectiva do cliente 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Ter boa redação e raciocínio jurídico; 

• Ser proativo e responsável. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

 

Endereço:  

 

R. João Adolfo, 118 - 14º andar - Conj. 1403 - Consolação, São Paulo - SP, 01050-020 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar currículo para Dra. Fernanda Azevedo 

(fernanda.azevedo@mscadvogados.com), com o assunto: “vaga de estágio - 

tributário”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fernanda.azevedo@mscadvogados.com


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

 Área: Societário, Propriedade Intelectual e M&A 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Vella, Pugliese, Buosi e Guidoni é um escritório full-service e possuem uma parceria 

estratégica com o Dentons, maior escritório de advocacia do mundo, com mais de 10 

mil advogados, atuação em mais de 79 países, nos seis continentes, permitindo-os 

atender, de forma integrada, clientes de qualquer parte do mundo. No mais, o 

escritório está comprometido com as comunidades locais, promovendo, por meio de 

iniciativas pro bono, serviços jurídicos para indivíduos e instituições em todo o Brasil, 

apoiando projetos com valores alinhados à sua missão e cultura, e que contribuem para 

o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e humana. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Inglês avançado/fluente. 

• Disponibilidade pra trabalhar das 10h às 17h ou 13h às 19h15 min. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio acima da média de mercado; 

• Vale Transporte; 

• Vale Refeição; 

• Seguro de vida; 

• Gratificação natalina; 

• Reembolso de academia. 

Endereço:  

 

R. São Tomé, 86 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04551-080 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para recursos.humanos@vpbg.com.br. 

 

mailto:recursos.humanos@vpbg.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia é reconhecido pela forte atuação 

extrajudicial e judicial na resolução de controvérsias, sempre focado na prevenção, no 

gerenciamento e na solução de litígios. Assim, atua na área consultiva, pré-contenciosa 

e contenciosa, buscando incessantemente uma solução para os problemas apresentados 

por seus clientes. Com esse propósito, analisa e identifica riscos em relações negociais, 

contratos e operações de natureza civil, consumerista, imobiliária, comercial, 

empresarial e afins. Também patrocina interesses em processos instaurados em todo o 

Brasil, tanto perante o Poder Judiciário, quanto em Painéis Arbitrais nas mais 

renomadas Câmaras de Arbitragens nacionais e internacionais. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Disponibilidade para trabalhar no período diurno. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

R. Joaquim Floriano, 72 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-000 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para curriculos@dinamarco.com.br. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:curriculos@dinamarco.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Fundado no início da década de 90, HUCK OTRANTO CAMARGO é composto por 

profissionais com experiência na advocacia empresarial e com carreira acadêmica em 

renomadas instituições no Brasil e no exterior. Atuam nas principais áreas do Direito, 

com destaque em contencioso e arbitragem, societário, contratual, tributário, 

imobiliário, infraestrutura, trabalhista, entretenimento, mídia, internet e esportes, 

propriedade intelectual, família e sucessões, recuperação empresarial e falências e 

direito administrativo. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio compatível com o mercado; 

• Vale-transporte. 

 

Endereço:  

 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744, 6º andar – CEP 01451 910 - São Paulo/SP 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para gabriela.oliveira@lhoc.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabriela.oliveira@lhoc.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

 Área: Direito Tributário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O CSMV Advogados combina o mais alto padrão de qualidade técnica e de atendimento 

com uma mentalidade focada em negócios, permitindo que seus clientes entendam e 

tratem corretamente de suas questões legais, oferecendo soluções jurídicas confiáveis, 

criativas e eficientes 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Boa organização e capacidade de trabalho em equipe; 

• Conhecimentos básicos da língua inglesa; 

• Pacote Office. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Av. Brg. Faria Lima, Torre Sul - 9º andar - cj 94, 1461 - Pinheiros, CEP 01452-002 –  

São Paulo – SP. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para csmv@csmv.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:csmv@csmv.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Fundado no início da década de 90, HUCK OTRANTO CAMARGO é composto por 

profissionais com experiência na advocacia empresarial e com carreira acadêmica em 

renomadas instituições no Brasil e no exterior. Atuam nas principais áreas do Direito, 

com destaque em contencioso e arbitragem, societário, contratual, tributário, 

imobiliário, infraestrutura, trabalhista, entretenimento, mídia, internet e esportes, 

propriedade intelectual, família e sucessões, recuperação empresarial e falências e 

direito administrativo. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio compatível com o mercado; 

• Vale-transporte. 

 

Endereço:  

 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744, 6º andar – CEP 01451 910 - São Paulo/SP 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para gabriela.oliveira@lhoc.com.br. 

 

 

 

 

mailto:gabriela.oliveira@lhoc.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Direito Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Villemor Amaral Advogados possui uma equipe multidisciplinar de 

profissionais e consolidou-se como uma das maiores e mais reputadas bancas do País, 

sendo mencionado por publicações especializadas, nacionais e estrangeiras, como um 

dos escritórios de advocacia de referência no Brasil. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no 6º semestre da graduação em Direito; 

• Inglês avançado; 

• Pró-atividade; 

• Boa redação; 

• Organização e responsabilidade. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Alameda Santos, 1357 - Jardins, São Paulo - SP, 01419-001. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para otaviocarratu@villemor.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:otaviocarratu@villemor.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

 Área: Contencioso Cível e Consultivo Estratégicos 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Falletti Advogados é um escritório de atuação ágil, competente e de extrema 

dedicação a seus clientes. Presta serviços com ética e seriedade, desde 1991, mantendo 

a reputação de banca de estratégia e resultados, e estreita relação com as pessoas 

jurídicas e físicas que atende. A atuação do escritório abrange as esferas da prevenção 

e solução de litígios, assim como assessoria e consultoria jurídica, atuando nas áreas 

Cível, Empresarial, Ambiental, Penal Econômico, Direito do Consumidor e Desportivo, 

Direito Societário e Negociações Empresariais, Contratos Civis e Empresariais; Direito 

Imobiliário; Direito Bancário, Arbitragem; Planejamento Sucessório e Reorganizações 

Patrimoniais 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no 3º ano da graduação em Direito (PUC, USP ou MACKENZIE); 

• Estudar no período noturno; 

• Experiência em contencioso cível será considerado um diferencial. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Av. Rebouças, nº 3971 - Pinheiros - São Paulo - SP - 05401 450 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para nrocabado@fallettiadvogados.com.br 

com o assunto “vaga de estágio“. 

 
 

 

 

 

 

mailto:nrocabado@fallettiadvogados.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

 Área: Contencioso Empresarial (Cível, arbitragem, execução e recuperação judicial) 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Tepedino, Migliore, Berezowski & Poppa Advogados já nasceu com um 

invejável portfólio de clientes nacionais e estrangeiros, e participa em algumas das 

maiores e mais relevantes disputas no Brasil, tanto em arbitragens quanto em processos 

judiciais, em litígios envolvendo contratos empresariais, direito bancário, societário, de 

recuperação de empresas e falência, do consumidor, securitário, administrativo e 

antitruste. Também prestam assistência na análise de questões litigiosas e na 

negociação de acordos que evitem litígios. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Estudar no período noturno; 

• Experiência prévia em contencioso cível será considerado um diferencial. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio compatível com o mercado; 

• Seguro de Vida; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição de R$ 33,00 por dia, em dinheiro. 

 

Endereço:  

 

Av. Paulista, n º 283, 9º andar - São Paulo/SP - CEP 01311-000. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para anasilva@tepedinoadvogados.com.br. 

 

 

 

 

 

 

mailto:anasilva@tepedinoadvogados.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

 Área: Cível/Ambiental/Societário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Antici Vidigal Werneck Sociedade de Advogados atua nas áreas de Direito 

Público e Privado de forma preventiva e contenciosa, prestando aos seus clientes 

serviços diferenciados, com atenta e personalizada dedicação de suas sócias, 

priorizando a excelência jurídica, agilidade, objetividade e eficiência. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Inglês Avançado. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte. 

 

Endereço:  

 

Rua Ferreira de Araújo, 202, cj.52 -  CEP 05428-000 - São Paulo – SP. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para est@avwadvogados.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:est@avwadvogados.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

 Área: Direito Imobiliário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Duarte Garcia, Serra Netto e Terra advogados é um escritório multidisciplinar 

liderado por Mário Sérgio Duarte Garcia, Marcelo Terra, Mário de Barros Duarte Garcia e 

Luis Eduardo Serra Netto, o Duarte Garcia. Foi formado do relacionamento construído 

ao longo de décadas entre os sócios e hoje, conta com uma equipe jurídica de 45 

advogados reconhecidos em suas áreas de atuação, o que reflete a qualidade dos 

serviços. 

 

 

Pré-requisitos:  

 

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

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Torre D - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, 

04543-011. 

 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para nayaramelo@duartegarcia.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nayaramelo@duartegarcia.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Direito Imobiliário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Romeiro Hermeto, Ostronoff e Malagó é um escritório especializado em Direito 

Imobiliário, Societário e Registral, trabalhando tanto no contencioso como no 

consultivo. O escritório já executou operações de grande relevância no âmbito nacional 

e internacional, sempre com o objetivo de prestar um serviço de excelência, focado na 

necessidade de cada cliente. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Estudar no período noturno. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

 

Endereço:  

 

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, Cj. 82 – CEP 01452-001 – São Paulo/SP 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para 

romeirohermeto@romeirohermeto.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:romeirohermeto@romeirohermeto.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

 Área: Direito Administrativo e Regulatório 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Souto Correa Advogados é um escritório integrado por advogados experientes, 

alinhados em princípios e valores comuns. Seus profissionais são altamente capacitados, 

diversos deles Doutores e apontados como referência no mercado jurídico nacional e 

internacional em rankings de destaque como Chambers and Partners, Who’s Who Legal, 

Legal 500, IFLR1000, LACCA Approved List e Análise Advocacia, que avaliam a 

competência e a confiabilidade dos profissionais. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Inglês avançado. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale Transporte. 

Endereço:  

 

Torre D, 8º andar Complexo JK, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São 

Paulo - SP, 04543-011 

 

Contato:  

 

Interessados devem se candidatar pelo Linkedin, através do link: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1356362521 ou pela página de carreiras do 
escritório: https://soutocorrea.gupy.io/jobs/44560?jobBoardSource=gupy_public_page 

 

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/1356362521
https://soutocorrea.gupy.io/jobs/44560?jobBoardSource=gupy_public_page


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

 Área: Direito Tributário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Martins e Serrano Cavassani tem por objetivo prestar serviços jurídicos 

com alto padrão de qualidade e excelência nas mais diversas áreas do Direito. 

Reconhecido por sua excelência na advocacia tributária administrativa e contenciosa, 

Direito empresarial, estratégias tributárias e sucessórias, sempre desenvolvendo 

soluções jurídicas e prestando serviços sob a perspectiva do cliente 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Ter boa redação e raciocínio jurídico; 

• Ser proativo e responsável. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

 

Endereço:  

 

R. João Adolfo, 118 - 14º andar - Conj. 1403 - Consolação, São Paulo - SP, 01050-020 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar currículo para Dra. Fernanda Azevedo 

(fernanda.azevedo@mscadvogados.com), com o assunto: “vaga de estágio - 

tributário”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fernanda.azevedo@mscadvogados.com


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

 Área: Direito Cível/Consumidor 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A empresa Carsystem é considerada a maior empresa de rastreamento veicular de todo 

Brasil, atuando à 15 anos nesse mercado. 

 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no 6º semestre da graduação em direito; 

• Experiência anterior na área jurídica. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio no valor de R$ 1.500,00; 

• Vale Refeição ou Vale Alimentaçao; 

• Vale transporte; 

• Plano de Saúde. 

 

Endereço:  

 

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 45 - Vila Cruzeiro, São Paulo - SP, 04726-170. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar currículo para Weber.lacerda@carsystem.com. 

 

 

 

 

mailto:Weber.lacerda@carsystem.com


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

 Área: Societário, Propriedade Intelectual e M&A 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Vella, Pugliese, Buosi e Guidoni é um escritório full-service e possuem uma parceria 

estratégica com o Dentons, maior escritório de advocacia do mundo, com mais de 10 

mil advogados, atuação em mais de 79 países, nos seis continentes, permitindo-os 

atender, de forma integrada, clientes de qualquer parte do mundo. No mais, o 

escritório está comprometido com as comunidades locais, promovendo, por meio de 

iniciativas pro bono, serviços jurídicos para indivíduos e instituições em todo o Brasil, 

apoiando projetos com valores alinhados à sua missão e cultura, e que contribuem para 

o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e humana. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Inglês avançado/fluente. 

• Disponibilidade pra trabalhar das 10h às 17h ou 13h às 19h15 min. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio acima da média de mercado; 

• Vale Transporte; 

• Vale Refeição; 

• Seguro de vida; 

• Gratificação natalina; 

• Reembolso de academia. 

Endereço:  

 

R. São Tomé, 86 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04551-080 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para recursos.humanos@vpbg.com.br. 

 

 

 

 

 

mailto:recursos.humanos@vpbg.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

 Área: Contencioso Cível 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Dinamarco, Rossi, Beraldo & Bedaque Advocacia é reconhecido pela forte atuação 

extrajudicial e judicial na resolução de controvérsias, sempre focado na prevenção, no 

gerenciamento e na solução de litígios. Assim, atua na área consultiva, pré-contenciosa 

e contenciosa, buscando incessantemente uma solução para os problemas apresentados 

por seus clientes. Com esse propósito, analisa e identifica riscos em relações negociais, 

contratos e operações de natureza civil, consumerista, imobiliária, comercial, 

empresarial e afins. Também patrocina interesses em processos instaurados em todo o 

Brasil, tanto perante o Poder Judiciário, quanto em Painéis Arbitrais nas mais 

renomadas Câmaras de Arbitragens nacionais e internacionais. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Disponibilidade para trabalhar no período diurno. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

R. Joaquim Floriano, 72 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-000 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para curriculos@dinamarco.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:curriculos@dinamarco.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

 Área: Direito Tributário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Villemor Amaral Advogados possui uma equipe multidisciplinar de 

profissionais e consolidou-se como uma das maiores e mais reputadas bancas do País, 

sendo mencionado por publicações especializadas, nacionais e estrangeiras, como um 

dos escritórios de advocacia de referência no Brasil. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Inglês avançado; 

• Pró-atividade; 

• Boa redação; 

• Organização e responsabilidade. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Alameda Santos, 1357 - Jardins, São Paulo - SP, 01419-001. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para otaviocarratu@villemor.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:otaviocarratu@villemor.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

 Área: Direito Trabalhista Empresarial 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Fundado no final de 2018, Zinger e Gonzalez Sociedade de Advogados é um escritório 

novo que atua na área de Direito Trabalhista e tem como seu Sócio Administrador o 

Fabio Zinger Gonzalez. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio; 

• Vale-transporte; 

• Seguro de vida. 

 

Endereço:  

 

Rua Itápolis, 1468 - Pacaembu, São Paulo - SP, 01245-000 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para luana@zgsa.com.br com o assunto “vaga 

de Estágio“ e indicação do semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luana@zgsa.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

 Área: Jurídica 

 Vaga: Assistente Jurídico – Vaga efetiva  

 

 

Descrição: 

O Grupo Tracker oferece soluções de Rastreamento usado nos casos de roubo ou furto 

(Radiofrequência) e Monitoramento usado para gerenciamento de veículo ou frota 

(GPS). Possuem como sua visão estar entre os principais players do mercado e ser 

referência de excelência em produtos e serviços para localização, telemetria e 

gerenciamento de bens e pessoas. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

 

Remuneração:  

 

• Salário; 

• Vale-transporte; 

• Vale-refeição no valor de R$ 25,00; 

• Vale-alimentação no valor de R$ 93,00; 

• Assitencia médica e Odontológica. 

 

Endereço:  

 

Torre Norte - Av. Brg. Faria Lima, 1485 - 3º andar - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 

CEP 01452-002 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para rh@grupotracker.com.br com assunto 

“Assistente Jurídico“. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rh@grupotracker.com.br


 

 

 

 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

 Área: Cível/Ambiental/Societário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Antici Vidigal Werneck Sociedade de Advogados atua nas áreas de Direito 

Público e Privado de forma preventiva e contenciosa, prestando aos seus clientes 

serviços diferenciados, com atenta e personalizada dedicação de suas sócias, 

priorizando a excelência jurídica, agilidade, objetividade e eficiência. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Inglês Avançado. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte. 

 

Endereço:  

 

Rua Ferreira de Araújo, 202, cj.52 -  CEP 05428-000 - São Paulo – SP. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para est@avwadvogados.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:est@avwadvogados.com.br


 

 

 

 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

 Área: Direito Cível/Consumidor 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A empresa Carsystem é considerada a maior empresa de rastreamento veicular de todo 

Brasil, atuando à 15 anos nesse mercado. 

 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Experiência anterior na área jurídica. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio no valor de R$ 1.500,00; 

• Vale Refeição ou Vale Alimentaçao; 

• Vale transporte; 

• Plano de Saúde. 

 

Endereço:  

 

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 45 - Vila Cruzeiro, São Paulo - SP, 04726-170. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar currículo para Weber.lacerda@carsystem.com. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Weber.lacerda@carsystem.com


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

 Área: Direito Imobiliário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Romeiro Hermeto, Ostronoff e Malagó é um escritório especializado em Direito 

Imobiliário, Societário e Registral, trabalhando tanto no contencioso como no 

consultivo. O escritório já executou operações de grande relevância no âmbito nacional 

e internacional, sempre com o objetivo de prestar um serviço de excelência, focado na 

necessidade de cada cliente. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Estudar no período noturno. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

 

Endereço:  

 

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, Cj. 82 – CEP 01452-001 – São Paulo/SP 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para 

romeirohermeto@romeirohermeto.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:romeirohermeto@romeirohermeto.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

 Área: Direito Administrativo e Regulatório 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Souto Correa Advogados é um escritório integrado por advogados experientes, 

alinhados em princípios e valores comuns. Seus profissionais são altamente capacitados, 

diversos deles Doutores e apontados como referência no mercado jurídico nacional e 

internacional em rankings de destaque como Chambers and Partners, Who’s Who Legal, 

Legal 500, IFLR1000, LACCA Approved List e Análise Advocacia, que avaliam a 

competência e a confiabilidade dos profissionais. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Inglês avançado. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale Transporte. 

Endereço:  

 

Torre D, 8º andar Complexo JK, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São 

Paulo - SP, 04543-011 

 

Contato:  

 

Interessados devem se candidatar pelo Linkedin, através do link: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1356362521 ou pela página de carreiras do 
escritório: https://soutocorrea.gupy.io/jobs/44560?jobBoardSource=gupy_public_page 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/1356362521
https://soutocorrea.gupy.io/jobs/44560?jobBoardSource=gupy_public_page


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

 Área: Direito Penal 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Machado, Castro e Peret Advogados surgiu a partir do ideal de seus sócios 

em aliar os valores tradicionais da advocacia criminal às necessidades impostas pela 

atual complexidade das relações humanas. Desta forma, o escritório busca conjugar 

pessoalidade, discrição, transparência e conhecimento jurídico, todas estas 

características tradicionais da advocacia, com inovação, tecnologia, 

transdisciplinaridade e atuação dinâmica, inerentes às atuais exigências de uma 

sociedade cada vez mais complexa, sempre com a finalidade precípua de atender à 

necessidade específica de cada cliente. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Preferencialmente com carteirinha da OAB. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

 

Endereço:  

 

Alameda Campinas, 977 - 9º andar - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01404-001 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para gabriela@mcpadv.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabriela@mcpadv.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

 Área: Estágio de Direito em Startup de Tecnologia Jurídica 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A Tikal Teck é uma empresa de tecnologia aplicada à inovação no segmento jurídico. 

São pioneiros e objetivos no que fazem. O estágio propõe uma rotina diária dinâmica, 

envolvendo muitas reuniões e contato com players não só do ambiente jurídico mas do 

mundo empresarial como um todo. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Proatividade;  

• Perfil político;  

• Habilidade em lidar com o público;  

• Familiaridade e afinidade com meios de tecnologia; - Conhecimento sobre os 

sites do Tribunais;  

• Interesse em se aprofundar no mercado de Lawtechs e da Advocacia 4.0.   

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

A rotina do estágio será dividida entre o escritório localizado em Moema (ao lado do 

shopping Ibirapuera) e a empresa Tikal Tech localizada na Avenida Paulista, ao lado do 

metrô trianon-masp. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para: nathalia@tikal.tech e 

andrews@tikal.tech, com o assunto "Vaga de Estágio - Tikal Tech". 

mailto:nathalia@tikal.tech
mailto:andrews@tikal.tech


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

 Área: Direito Tributário 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Villemor Amaral Advogados possui uma equipe multidisciplinar de 

profissionais e consolidou-se como uma das maiores e mais reputadas bancas do País, 

sendo mencionado por publicações especializadas, nacionais e estrangeiras, como um 

dos escritórios de advocacia de referência no Brasil. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Inglês avançado; 

• Pró-atividade; 

• Boa redação; 

• Organização e responsabilidade. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

 

Endereço:  

 

Alameda Santos, 1357 - Jardins, São Paulo - SP, 01419-001. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para otaviocarratu@villemor.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:otaviocarratu@villemor.com.br


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

 Área: Direito Administrativo e Regulatório 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Souto Correa Advogados é um escritório integrado por advogados experientes, 

alinhados em princípios e valores comuns. Seus profissionais são altamente capacitados, 

diversos deles Doutores e apontados como referência no mercado jurídico nacional e 

internacional em rankings de destaque como Chambers and Partners, Who’s Who Legal, 

Legal 500, IFLR1000, LACCA Approved List e Análise Advocacia, que avaliam a 

competência e a confiabilidade dos profissionais. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Inglês avançado. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale Transporte. 

Endereço:  

 

Torre D, 8º andar Complexo JK, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia, São 

Paulo - SP, 04543-011 

 

Contato:  

 

Interessados devem se candidatar pelo Linkedin, através do link: 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1356362521 ou pela página de carreiras do 
escritório: https://soutocorrea.gupy.io/jobs/44560?jobBoardSource=gupy_public_page 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/1356362521
https://soutocorrea.gupy.io/jobs/44560?jobBoardSource=gupy_public_page


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

 Área: Direito Penal 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório Machado, Castro e Peret Advogados surgiu a partir do ideal de seus sócios 

em aliar os valores tradicionais da advocacia criminal às necessidades impostas pela 

atual complexidade das relações humanas. Desta forma, o escritório busca conjugar 

pessoalidade, discrição, transparência e conhecimento jurídico, todas estas 

características tradicionais da advocacia, com inovação, tecnologia, 

transdisciplinaridade e atuação dinâmica, inerentes às atuais exigências de uma 

sociedade cada vez mais complexa, sempre com a finalidade precípua de atender à 

necessidade específica de cada cliente. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Preferencialmente com carteirinha da OAB. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição. 

 

Endereço:  

 

Alameda Campinas, 977 - 9º andar - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01404-001 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para gabriela@mcpadv.com.br. 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabriela@mcpadv.com.br


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

 Área: Estágio de Direito em Startup de Tecnologia Jurídica 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A Tikal Teck é uma empresa de tecnologia aplicada à inovação no segmento jurídico. 

São pioneiros e objetivos no que fazem. O estágio propõe uma rotina diária dinâmica, 

envolvendo muitas reuniões e contato com players não só do ambiente jurídico mas do 

mundo empresarial como um todo. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Proatividade;  

• Perfil político;  

• Habilidade em lidar com o público;  

• Familiaridade e afinidade com meios de tecnologia; - Conhecimento sobre os 

sites do Tribunais;  

• Interesse em se aprofundar no mercado de Lawtechs e da Advocacia 4.0.   

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

A rotina do estágio será dividida entre o escritório localizado em Moema (ao lado do 

shopping Ibirapuera) e a empresa Tikal Tech localizada na Avenida Paulista, ao lado do 

metrô trianon-masp. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para: nathalia@tikal.tech e 

andrews@tikal.tech, com o assunto "Vaga de Estágio - Tikal Tech". 

 

 

 

 

mailto:nathalia@tikal.tech
mailto:andrews@tikal.tech


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

 Área: Direito Cível/Consumidor 

 Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A empresa Carsystem é considerada a maior empresa de rastreamento veicular de todo 

Brasil, atuando à 15 anos nesse mercado. 

 

 

Pré-requisitos:  

 

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

• Experiência anterior na área jurídica. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio no valor de R$ 1.500,00; 

• Vale Refeição ou Vale Alimentaçao; 

• Vale transporte; 

• Plano de Saúde. 

 

Endereço:  

 

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 45 - Vila Cruzeiro, São Paulo - SP, 04726-170. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar currículo para Weber.lacerda@carsystem.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Weber.lacerda@carsystem.com


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

 Área: Jurídica 

 Vaga: Assistente Jurídico – Vaga efetiva  

 

 

Descrição: 

O Grupo Tracker oferece soluções de Rastreamento usado nos casos de roubo ou furto 

(Radiofrequência) e Monitoramento usado para gerenciamento de veículo ou frota 

(GPS). Possuem como sua visão estar entre os principais players do mercado e ser 

referência de excelência em produtos e serviços para localização, telemetria e 

gerenciamento de bens e pessoas. 

 

Pré-requisitos:  

 

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

 

Remuneração:  

 

• Salário; 

• Vale-transporte; 

• Vale-refeição no valor de R$ 25,00; 

• Vale-alimentação no valor de R$ 93,00; 

• Assitencia médica e Odontológica. 

 

Endereço:  

 

Torre Norte - Av. Brg. Faria Lima, 1485 - 3º andar - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 

CEP 01452-002 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para rh@grupotracker.com.br com assunto 

“Assistente Jurídico“. 

 

 

 

mailto:rh@grupotracker.com.br

