
 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Contencioso Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado a partir da parceria entre Geraldo Baraldi, Márcia Mélega e mais seis sócios e 

contando ainda com a consultoria do renomado Dr. Antonio Carlos Vianna de Barros, o 

BARALDI MÉLEGA ADVOGADOS é especializado em Direito do Trabalho e Previdência Social. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no primeiro ano do curso de Direito; 

• Boa organização e trabalho em equipe; e 

• Conhecimento básico da língua portuguesa e pacote MSOffice. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; e 

• Vale transporte. 

Endereço:  

 

Rua Cardeal Arcoverde, 2450 - 6.º Andar - Pinheiros – 05408-003 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados mandar currículo para o e-mail pribeiro@baraldimelega.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pribeiro@baraldimelega.com.br


 

 

 

 

 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

CARVALO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO ADVOGADOS combina o mais alto padrão 

de qualidade técnica e de atendimento com uma mentalidade focada em negócios, 

permitindo que nossos clientes entendam e tratem corretamente de suas questões legais. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no primeiro ano do curso de Direito; 

• Boa organização e trabalho em equipe; e 

• Conhecimento básico da língua portuguesa e pacote MSOffice. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Brg. Faria Lima, 1461 – Pinheiros - 01452-001 - São Paulo – SP. 

 

Contato:  

 

Interessados mandar currículo para o e mail csmv@csmv.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:csmv@csmv.com.br


 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Diversas áreas 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado em 1997, MINOZZI, HATOUN, MARTINELLI, PAMPLONA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS surgiu da ideia de que com muito trabalho, esforço, seriedade e dedicação 

é possível alcançar certos patamares de atuação reservados aos melhores, sempre 

buscando aprimoramento em prol da prestação de um serviço de excelência. Com dois 

sócios originais egressos de renomados Escritórios de Advocacia, MHMP Advogados 

sempre almejou as melhores práticas de grandes Escritórios voltadas a ambientes 

menores e menos engessados, com maior flexibilidade criativa, e com maior facilidade 

em escutar e valorizar boas ideias, premiando-as financeira e profissionalmente. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no primeiro ano do curso de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Al. dos Nhambiquaras, 1770 - 7º andar - Indianópolis - 04090-004 - São Paulo,SP. 

 

Contato:  

 

Interessados favor enviar currículo para vagas@mhmp.adv.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vagas@mhmp.adv.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado a partir da parceria entre Geraldo Baraldi, Márcia Mélega e mais seis sócios e 

contando ainda com a consultoria do renomado Dr. Antonio Carlos Vianna de Barros, o 

BARALDI MÉLEGA ADVOGADOs é especializado em Direito do Trabalho e Previdência Social. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Boa organização e trabalho em equipe; e 

• Conhecimento básico da língua portuguesa e pacote MSOffice. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; e 

• Vale transporte. 

Endereço:  

 

Rua Cardeal Arcoverde, 2450 - 6.º Andar - Pinheiros – 05408-003 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados mandar currículo para o e-mail pribeiro@baraldimelega.com.br  

 

 

 

 

 

mailto:pribeiro@baraldimelega.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

CARVALO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNEIRO ADVOGADOS combina o mais alto padrão 

de qualidade técnica e de atendimento com uma mentalidade focada em negócios, 

permitindo que nossos clientes entendam e tratem corretamente de suas questões legais. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Boa organização e trabalho em equipe; e 

• Conhecimento básico da língua portuguesa e pacote MSOffice. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Brg. Faria Lima, 1461 – Pinheiros - 01452-001 - São Paulo – SP. 

 

Contato:  

 

Interessados mandar currículo para o e mail csmv@csmv.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:csmv@csmv.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O LAW SOCIEDADE DE ADVOGADOS preza pela excelência em todos os serviços que presta, 

do atendimento inicial ao acompanhamento dos processos, atuando tanto no âmbito 

consultivo quanto na resolução de litígios, desenvolvendo estratégias eficientes para atender 

as necessidades e objetivos dos seus clientes, por mais complexos que aparentem ser à 

primeira vista. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Inglês intermediário; e 

• Disponibilidade para trabalhar das 13h às 19h. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; e 

• Vale transporte. 

Endereço:  

 

Av. Paulista, n° 1636 - 1° andar - cj. 107 – Cerq. César – 01310-200 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados encaminhar currículo para o e-mail: contato@lawadvogados.com.br, com o 

assunto “VAGA DE ESTÁGIO” (O currículo deverá ser encaminhado em PDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@lawadvogados.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Societário/Empresarial 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O COSTA TAVARES PAES ADVOGADOS nasceu da união de profissionais com vasta experiência 

e histórico de sucesso em estruturar, liderar e executar os serviços jurídicos necessários para 

a viabilização de negócios complexos e para a resolução de conflitos no Brasil e no exterior. 

A premissa fundamental do nosso trabalho é prestar serviços jurídicos a partir do 

conhecimento da realidade do cliente, de modo pragmático e personalizado, tornando-se um 

parceiro estratégico em seus negócios. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Experiência na área será considerado um diferencial; e 

• Inglês fluente será considerado um diferencial. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Paulista, 1079 - 12º andar – Cerq. César - 01311-200 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados mandar currículo para o e mail mbbassi@ctpadv.com.br  com o assunto 

“Estagiário Societário - semestre que está cursando”. 

 

 

 

 

 

mailto:mbbassi@ctpadv.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

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 segundo ano do curso de Direito; e 

• Inglês avançado/fluente. 

Remuneração:  

• Bolsa auxílio; 

• Auxílio transporte; e 

• Vale refeição. 

Endereço:  

 

Av. Jus. Kubitschek, 1455 - 5º a 7º and. – Vl. N. Conceição - 04543-011 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para vagassp@mayerbrown.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Mayer+Brown+LLP/@-23.5909961,-46.6852407,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce574453b4f225:0x52077be2a3596c3b!8m2!3d-23.591001!4d-46.683052
mailto:vagassp@mayerbrown.com


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Consultivo Imobiliário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Fundado em 1993 por advogados com longa experiência acadêmica e profissional, HUCK 
OTRANTO CAMARGO confia na solidez da formação e no constante aperfeiçoamento como 
lastros da qualidade dos seus serviços. Recrutam estagiários apenas das escolas mais 
tradicionais e conceituadas, e privilegiam o crescimento orgânico, para maior coesão e 
permanência da nossa cultura profissional. Entendem e praticam a advocacia empresarial 
como um esporte coletivo. Sua organização interna favorece a formação de equipes 
interdisciplinares, que trabalham entrosadas para entregar um serviço verdadeiramente 
completo. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito. 

Remuneração:  

• Bolsa auxílio; e 

• Vale transporte. 

Endereço:  

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

Contato:  

 

Os interessados devem encaminhar currículo para alexia.rodrigues@lhoc.com.br e 

giulia.mas@lhoc.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Mayer+Brown+LLP/@-23.5909961,-46.6852407,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce574453b4f225:0x52077be2a3596c3b!8m2!3d-23.591001!4d-46.683052
https://www.google.com/maps/place/Mayer+Brown+LLP/@-23.5909961,-46.6852407,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce574453b4f225:0x52077be2a3596c3b!8m2!3d-23.591001!4d-46.683052
mailto:alexia.rodrigues@lhoc.com.br
mailto:giulia.mas@lhoc.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Contando hoje, com mais de 140 profissionais, SILVEIRO ADVOGADOS está em constante 

expansão por meio de parcerias nacionais e internacionais com alguns dos mais 

importantes escritórios do País, o que lhe dá status de atuação globalizada e capacidade 

para oferecer experiente atendimento a qualquer necessidade do cliente e em qualquer 

cenário jurídico e econômico. Os estagiários do escritório, depois de passarem por 

criterioso e concorrido processo de seleção, têm ampla oportunidade de aprendizado 

com acompanhamento das rotinas jurídicas e condições de crescimento profissional por 

meio de plano de carreira que valoriza o desempenho e a ampla formação pessoal e 

acadêmica. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Pç General Gentil Falcão, 108, 3º andar - Brooklin Novo - 04571-150 – São Paulo, SP 

 

Contato:  

 

Os interessados devem enviar CV com histórico de notas para 

curriculos.sp@silveiro.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:curriculos.sp@silveiro.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Mercado de Capitais 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A história do escritório LOBO DE RIZZO ADVOGADOS teve início no final de 2006, quando 

um grupo de advogados resolveu partir para um novo negócio, em que pudessem praticar 

igualdade e transparência entre os sócios, além de formas de atuação diferenciadas com 

os clientes. A concretização do projeto aconteceu em maio de 2007. O escritório atua 

nas áreas Ambiental, Concorrencial e Regulatório, Contencioso e Arbitragem, 

Empresarial (M&A), Financeiro, Imobiliário, Infraestrutura e Projetos, Propriedade 

Intelectual, Trabalhista e Tributário e possui expertise no assessoramento jurídico a 

empresas e seus acionistas em transações internacionais e domésticas de alto grau de 

complexidade. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Inglês avançado/fluente; e 

• Conhecimento do pacote MSOffice. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa Auxílio; 

• Auxílio Academia; 

• Programa de Treinamento; 

• Vale Transporte; e 

• Vale Refeição. 

Endereço:  

 

Av. Brig. Faria Lima, 3.900 - 12º andar - 04538-132 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Para os interessados, os currículos deverão ser enviados para o e-mail 

gabriel.garcia@ldr.com.br  

 

 

mailto:gabriel.garcia@ldr.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Diversas áreas 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado em 1997, MINOZZI, HATOUN, MARTINELLI, PAMPLONA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS surgiu da ideia de que com muito trabalho, esforço, seriedade e dedicação 

é possível alcançar certos patamares de atuação reservados aos melhores, sempre 

buscando aprimoramento em prol da prestação de um serviço de excelência. Com dois 

sócios originais egressos de renomados Escritórios de Advocacia, MHMP Advogados 

sempre almejou as melhores práticas de grandes Escritórios voltadas a ambientes 

menores e menos engessados, com maior flexibilidade criativa, e com maior facilidade 

em escutar e valorizar boas ideias, premiando-as financeira e profissionalmente. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Al. dos Nhambiquaras, 1770 - 7º andar - Indianópolis - 04090-004 - São Paulo,SP. 

 

Contato:  

 

Interessados favor enviar currículo para vagas@mhmp.adv.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vagas@mhmp.adv.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Marcas 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

GUSMÃO & LABRUNIE é dos melhores escritórios de Propriedade Intelectual do Brasil, 

com reconhecimento nacional e internacional na prestação de serviços jurídicos e 

técnicos com elevado padrão. Com estrutura corporativa de aproximadamente 120 

profissionais, entre advogados, especialistas em patentes e equipe administrativa, 

atendem clientes dos mais variados portes, segmentos, e dentre eles algumas das 

principais empresas do mercado. Sua cultura promove e estimula o bom relacionamento, 

proporcionando a troca de experiências e aprendizado constante. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Interesse em desenvolver carreira em Propriedade Intelectual; e  

• Inglês avançado para conversação, leitura e escrita. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 11º andar - 01452-002 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Acesse a aba "Carreira" em www.glpi.com.br para se inscrever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glpi.com.br/


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado a partir da parceria entre Geraldo Baraldi, Márcia Mélega e mais seis sócios e 

contando ainda com a consultoria do renomado Dr. Antonio Carlos Vianna de Barros, o 

BARALDI MÉLEGA ADVOGADOS é especializado em Direito do Trabalho e Previdência Social. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Boa organização e trabalho em equipe; e 

• Conhecimento básico da língua portuguesa e pacote MSOffice. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; e 

• Vale transporte. 

Endereço:  

 

Rua Cardeal Arcoverde, 2450 - 6.º and. - Pinheiros – 05408-003 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados mandar currículo para o e-mail pribeiro@baraldimelega.com.br  

 

 

 

mailto:pribeiro@baraldimelega.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O LAW SOCIEDADE DE ADVOGADOS preza pela excelência em todos os serviços que presta, 

do atendimento inicial ao acompanhamento dos processos, atuando tanto no âmbito 

consultivo quanto na resolução de litígios, desenvolvendo estratégias eficientes para atender 

as necessidades e objetivos dos seus clientes, por mais complexos que aparentem ser à 

primeira vista. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Inglês intermediário; e 

• Disponibilidade para trabalhar das 13h às 19h. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; e 

• Vale transporte. 

Endereço:  

 

Av. Paulista, n° 1636 - 1° and. - cj. 107 – Cerq. César – 01310-200 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados encaminhar currículo para o e-mail: contato@lawadvogados.com.br, com o 

assunto “VAGA DE ESTÁGIO” (O currículo deverá ser encaminhado em PDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@lawadvogados.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

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 terceiro ano do curso de Direito; e 

• Inglês avançado/fluente. 

Remuneração:  

• Bolsa auxílio; 

• Auxílio transporte; e 

• Vale refeição. 

Endereço:  

 
Av. Jus. Kubitschek, 1455 - 5º a 7º and. – Vl. N. Conceição - 04543-011 - São Paulo, SP. 

 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para vagassp@mayerbrown.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Mayer+Brown+LLP/@-23.5909961,-46.6852407,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce574453b4f225:0x52077be2a3596c3b!8m2!3d-23.591001!4d-46.683052
mailto:vagassp@mayerbrown.com


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Societário/Empresarial 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O COSTA TAVARES PAES ADVOGADOS nasceu da união de profissionais com vasta experiência 

e histórico de sucesso em estruturar, liderar e executar os serviços jurídicos necessários para 

a viabilização de negócios complexos e para a resolução de conflitos no Brasil e no exterior. 

A premissa fundamental do nosso trabalho é prestar serviços jurídicos a partir do 

conhecimento da realidade do cliente, de modo pragmático e personalizado, tornando-se um 

parceiro estratégico em seus negócios. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Experiência na área será considerado um diferencial; e 

• Inglês fluente será considerado um diferencial. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Paulista, 1079 - 12º and. – Cerq. César - 01311-200 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados mandar currículo para o e mail mbbassi@ctpadv.com.br  com o assunto 

“Estagiário Societário - semestre que está cursando”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbbassi@ctpadv.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Consultivo Imobiliário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Fundado em 1993 por advogados com longa experiência acadêmica e profissional, HUCK 
OTRANTO CAMARGO confia na solidez da formação e no constante aperfeiçoamento como 
lastros da qualidade dos seus serviços. Recrutam estagiários apenas das escolas mais 
tradicionais e conceituadas, e privilegiam o crescimento orgânico, para maior coesão e 
permanência da nossa cultura profissional. Entendem e praticam a advocacia empresarial 
como um esporte coletivo. Sua organização interna favorece a formação de equipes 
interdisciplinares, que trabalham entrosadas para entregar um serviço verdadeiramente 
completo. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito. 

Remuneração:  

• Bolsa auxílio; e 

• Vale transporte. 

Endereço:  

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744, 6º and. - 01451 910 - São Paulo, SP. 

Contato:  

 

Os interessados devem encaminhar currículo para alexia.rodrigues@lhoc.com.br e 

giulia.mas@lhoc.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Mayer+Brown+LLP/@-23.5909961,-46.6852407,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce574453b4f225:0x52077be2a3596c3b!8m2!3d-23.591001!4d-46.683052
https://www.google.com/maps/place/Mayer+Brown+LLP/@-23.5909961,-46.6852407,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce574453b4f225:0x52077be2a3596c3b!8m2!3d-23.591001!4d-46.683052
mailto:alexia.rodrigues@lhoc.com.br
mailto:giulia.mas@lhoc.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Contando hoje, com mais de 140 profissionais, SILVEIRO ADVOGADOS está em constante 

expansão por meio de parcerias nacionais e internacionais com alguns dos mais 

importantes escritórios do País, o que lhe dá status de atuação globalizada e capacidade 

para oferecer experiente atendimento a qualquer necessidade do cliente e em qualquer 

cenário jurídico e econômico. Os estagiários do escritório, depois de passarem por 

criterioso e concorrido processo de seleção, têm ampla oportunidade de aprendizado 

com acompanhamento das rotinas jurídicas e condições de crescimento profissional por 

meio de plano de carreira que valoriza o desempenho e a ampla formação pessoal e 

acadêmica. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• À combinar. 

Endereço:  

 

Pç General Gentil Falcão, 108, 3º andar - Brooklin Novo - CEP 04571-150 – São Paulo, SP 

 

Contato:  

 

Os interessados devem enviar CV com histórico de notas para 

curriculos.sp@silveiro.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:curriculos.sp@silveiro.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Mercado de Capitais 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A história do escritório LOBO DE RIZZO ADVOGADOS teve início no final de 2006, quando 

um grupo de advogados resolveu partir para um novo negócio, em que pudessem praticar 

igualdade e transparência entre os sócios, além de formas de atuação diferenciadas com 

os clientes. A concretização do projeto aconteceu em maio de 2007. O escritório atua 

nas áreas Ambiental, Concorrencial e Regulatório, Contencioso e Arbitragem, 

Empresarial (M&A), Financeiro, Imobiliário, Infraestrutura e Projetos, Propriedade 

Intelectual, Trabalhista e Tributário e possui expertise no assessoramento jurídico a 

empresas e seus acionistas em transações internacionais e domésticas de alto grau de 

complexidade. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Inglês avançado/fluente; e 

• Conhecimento do pacote MSOffice. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa Auxílio; 

• Auxílio Academia; 

• Programa de Treinamento; 

• Vale Transporte; e 

• Vale Refeição. 

Endereço:  

 

Av. Brig. Faria Lima, 3.900 - 12º andar - 04538-132 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Para os interessados, os currículos deverão ser enviados para o e-mail 

gabriel.garcia@ldr.com.br  

 

 

mailto:gabriel.garcia@ldr.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Diversas áreas 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado em 1997, MINOZZI, HATOUN, MARTINELLI, PAMPLONA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS surgiu da ideia de que com muito trabalho, esforço, seriedade e dedicação 

é possível alcançar certos patamares de atuação reservados aos melhores, sempre 

buscando aprimoramento em prol da prestação de um serviço de excelência. Com dois 

sócios originais egressos de renomados Escritórios de Advocacia, MHMP Advogados 

sempre almejou as melhores práticas de grandes Escritórios voltadas a ambientes 

menores e menos engessados, com maior flexibilidade criativa, e com maior facilidade 

em escutar e valorizar boas ideias, premiando-as financeira e profissionalmente. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Al. dos Nhambiquaras, 1770 - 7º andar - Indianópolis - 04090-004 - São Paulo,SP. 

 

Contato:  

 

Interessados favor enviar currículo para vagas@mhmp.adv.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vagas@mhmp.adv.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS é um escritório full-service, com 

atuação ágil e colaborativa, e que entrega os resultados almejados por seus clientes. 

Com sede em São Paulo e filial em Brasília, contam com mais de 170 profissionais—sendo 

mais de 100 advogados, consultores, paralegais e estagiários—preparados para atender 

os seus clientes em todas as áreas do Direito. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito;  

• Inglês avançado/fluente; e 

• Disponibilidade para atuar no horário das 10h às 17h. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio acima da média do mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Seguro de vida; 

• Gratificação natalina; e 

• Reembolso de academia. 

Endereço:  

 

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

 

Contato:  

 

Envie seu currículo para recursos.humanos@vpbg.com.br  

 

 

 

 

 

mailto:recursos.humanos@vpbg.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Marcas 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

GUSMÃO & LABRUNIE é dos melhores escritórios de Propriedade Intelectual do Brasil, 

com reconhecimento nacional e internacional na prestação de serviços jurídicos e 

técnicos com elevado padrão. Com estrutura corporativa de aproximadamente 120 

profissionais, entre advogados, especialistas em patentes e equipe administrativa, 

atendem clientes dos mais variados portes, segmentos, e dentre eles algumas das 

principais empresas do mercado. Sua cultura promove e estimula o bom relacionamento, 

proporcionando a troca de experiências e aprendizado constante. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Interesse em desenvolver carreira em Propriedade Intelectual; e  

• Inglês avançado para conversação, leitura e escrita. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 11º andar - 01452-002 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Acesse a aba "Carreira" em www.glpi.com.br para se inscrever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glpi.com.br/


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível e/ou Propriedade Intelectual 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

PEDUTI ADVOGADOS é uma banca especializada na área de propriedade intelectual, 
entretenimento e tecnologia da informação. Com 40 anos de tradição, sua atuação 
resulta dos padrões de excelência de sua prática, expertise e conhecimento de seu time 
de profissionais.  Suas práticas incluem toda a gama de serviços relacionada às patentes, 
marcas, direitos autorais, software, nomes de domínio, publicidade e segredos de 
negócio – incluindo assessoria, consultoria, condução de litígios e licenciamentos. 
Também trabalham em questões relacionadas ao comércio internacional, gerenciamento 
de portfólio, pirataria/contrafação e concorrência desleal. 
 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Inglês avançado; e 

• Experiência em Contencioso Cível e/ou Propriedade Intelectual. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio competitiva; e 

• Benefícios extras. 

Endereço:  

 

R. Ten. Negrão, 140 - Itaim Bibi - 04530-030 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados enviar CV para vitor@peduti.com.br, com o título: CV – ESTAGIÁRIO DE 

DIREITO. 

 

 

 

 

 

mailto:vitor@peduti.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado a partir da parceria entre Geraldo Baraldi, Márcia Mélega e mais seis sócios e 

contando ainda com a consultoria do renomado Dr. Antonio Carlos Vianna de Barros, o 

BARALDI MÉLEGA ADVOGADOS é especializado em Direito do Trabalho e Previdência Social. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Boa organização e trabalho em equipe; e 

• Conhecimento básico da língua portuguesa e pacote MSOffice. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; e 

• Vale transporte. 

Endereço:  

 

Rua Cardeal Arcoverde, 2450 - 6.º Andar - Pinheiros – 05408-003 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados mandar currículo para o e-mail pribeiro@baraldimelega.com.br 

 

 

 

 

mailto:pribeiro@baraldimelega.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º 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. O escritório procura estabelecer relações 
duradouras, pautadas na confiança e no profissionalismo, dentro de uma atmosfera amistosa. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito (7º semestre em agosto/2019); 

• Boa redação; 

• Dinamismo; e 

• Facilidade para trabalhar em equipe. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Paulista, n° 1636 - 1° and. - cj. 107 – Cerq. César – 01310-200 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados encaminhar currículo para o e-mail: procseletivo@rbmdf.com.br, com o 

assunto “Vaga de estágio – contencioso cível especializado”. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:procseletivo@rbmdf.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Trabalhista 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

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 quarto ano do curso de Direito; e 

• Inglês avançado/fluente. 

Remuneração:  

• Bolsa auxílio; 

• Auxílio transporte; e 

• Vale refeição. 

Endereço:  

 

Av. Jus. Kubitschek, 1455 - 5º a 7º and. – Vl. N. Conceição - 04543-011 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados devem enviar o currículo para vagassp@mayerbrown.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Mayer+Brown+LLP/@-23.5909961,-46.6852407,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce574453b4f225:0x52077be2a3596c3b!8m2!3d-23.591001!4d-46.683052
mailto:vagassp@mayerbrown.com


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Societário/Empresarial 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O COSTA TAVARES PAES ADVOGADOS nasceu da união de profissionais com vasta experiência 

e histórico de sucesso em estruturar, liderar e executar os serviços jurídicos necessários para 

a viabilização de negócios complexos e para a resolução de conflitos no Brasil e no exterior. 

A premissa fundamental do nosso trabalho é prestar serviços jurídicos a partir do 

conhecimento da realidade do cliente, de modo pragmático e personalizado, tornando-se um 

parceiro estratégico em seus negócios. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Experiência na área será considerado um diferencial; e 

• Inglês fluente será considerado um diferencial. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Paulista, 1079, 12º and. – Cerq. César - 01311-200 - São Paulo (SP). 

 

Contato:  

 

Interessados mandar currículo para o e mail mbbassi@ctpadv.com.br  com o assunto 

“Estagiário Societário - semestre que está cursando”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbbassi@ctpadv.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Contando hoje, com mais de 140 profissionais, SILVEIRO ADVOGADOS está em constante 

expansão por meio de parcerias nacionais e internacionais com alguns dos mais 

importantes escritórios do País, o que lhe dá status de atuação globalizada e capacidade 

para oferecer experiente atendimento a qualquer necessidade do cliente e em qualquer 

cenário jurídico e econômico. Os estagiários do escritório, depois de passarem por 

criterioso e concorrido processo de seleção, têm ampla oportunidade de aprendizado 

com acompanhamento das rotinas jurídicas e condições de crescimento profissional por 

meio de plano de carreira que valoriza o desempenho e a ampla formação pessoal e 

acadêmica. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• À combinar. 

Endereço:  

 

Pç General Gentil Falcão, 108, 3º andar - Brooklin Novo - CEP 04571-150 – São Paulo, SP 

 

Contato:  

 

Os interessados devem enviar CV com histórico de notas para 

curriculos.sp@silveiro.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:curriculos.sp@silveiro.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Mercado de Capitais 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A história do escritório LOBO DE RIZZO ADVOGADOS teve início no final de 2006, quando 

um grupo de advogados resolveu partir para um novo negócio, em que pudessem praticar 

igualdade e transparência entre os sócios, além de formas de atuação diferenciadas com 

os clientes. A concretização do projeto aconteceu em maio de 2007. O escritório atua 

nas áreas Ambiental, Concorrencial e Regulatório, Contencioso e Arbitragem, 

Empresarial (M&A), Financeiro, Imobiliário, Infraestrutura e Projetos, Propriedade 

Intelectual, Trabalhista e Tributário e possui expertise no assessoramento jurídico a 

empresas e seus acionistas em transações internacionais e domésticas de alto grau de 

complexidade. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Inglês avançado/fluente; e 

• Conhecimento do Pacote MSOffice. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa Auxílio; 

• Auxílio Academia; 

• Programa de Treinamento; 

• Vale Transporte; e 

• Vale Refeição. 

Endereço:  

 

Av. Brig. Faria Lima, 3.900 - 12º andar - 04538-132 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Para os interessados, os currículos deverão ser enviados para o e-mail 

gabriel.garcia@ldr.com.br  

 

 

mailto:gabriel.garcia@ldr.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Diversas áreas 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado em 1997, MINOZZI, HATOUN, MARTINELLI, PAMPLONA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS surgiu da ideia de que com muito trabalho, esforço, seriedade e dedicação 

é possível alcançar certos patamares de atuação reservados aos melhores, sempre 

buscando aprimoramento em prol da prestação de um serviço de excelência. Com dois 

sócios originais egressos de renomados Escritórios de Advocacia, MHMP Advogados 

sempre almejou as melhores práticas de grandes Escritórios voltadas a ambientes 

menores e menos engessados, com maior flexibilidade criativa, e com maior facilidade 

em escutar e valorizar boas ideias, premiando-as financeira e profissionalmente. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Al. dos Nhambiquaras, 1770 - 7º andar - Indianópolis - 04090-004 - São Paulo,SP. 

 

Contato:  

 

Interessados favor enviar currículo para vagas@mhmp.adv.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vagas@mhmp.adv.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Marcas 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

GUSMÃO & LABRUNIE é dos melhores escritórios de Propriedade Intelectual do Brasil, 

com reconhecimento nacional e internacional na prestação de serviços jurídicos e 

técnicos com elevado padrão. Com estrutura corporativa de aproximadamente 120 

profissionais, entre advogados, especialistas em patentes e equipe administrativa, 

atendem clientes dos mais variados portes, segmentos, e dentre eles algumas das 

principais empresas do mercado. Sua cultura promove e estimula o bom relacionamento, 

proporcionando a troca de experiências e aprendizado constante. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Interesse em desenvolver carreira em Propriedade Intelectual; e  

• Inglês avançado para conversação, leitura e escrita. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 11º andar - 01452-002 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Acesse a aba "Carreira" em www.glpi.com.br para se inscrever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glpi.com.br/


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível e/ou Propriedade Intelectual 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

PEDUTI ADVOGADOS é uma banca especializada na área de propriedade intelectual, 
entretenimento e tecnologia da informação. Com 40 anos de tradição, sua atuação 
resulta dos padrões de excelência de sua prática, expertise e conhecimento de seu time 
de profissionais.  Suas práticas incluem toda a gama de serviços relacionada às patentes, 
marcas, direitos autorais, software, nomes de domínio, publicidade e segredos de 
negócio – incluindo assessoria, consultoria, condução de litígios e licenciamentos. 
Também trabalham em questões relacionadas ao comércio internacional, gerenciamento 
de portfólio, pirataria/contrafação e concorrência desleal. 
 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito (7º semestre); 

• Inglês avançado; e 

• Experiência em Contencioso Cível e/ou Propriedade Intelectual. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa-auxílio competitiva; e 

• Benefícios extras. 

Endereço:  

 

R. Ten. Negrão, 140 - Itaim Bibi - 04530-030 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Interessados enviar CV para vitor@peduti.com.br, com o título: CV – ESTAGIÁRIO DE 

DIREITO. 

 

 

 

 

 

mailto:vitor@peduti.com.br


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Mercado de Capitais 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

A história do escritório LOBO DE RIZZO ADVOGADOS teve início no final de 2006, quando 

um grupo de advogados resolveu partir para um novo negócio, em que pudessem praticar 

igualdade e transparência entre os sócios, além de formas de atuação diferenciadas com 

os clientes. A concretização do projeto aconteceu em maio de 2007. O escritório atua 

nas áreas Ambiental, Concorrencial e Regulatório, Contencioso e Arbitragem, 

Empresarial (M&A), Financeiro, Imobiliário, Infraestrutura e Projetos, Propriedade 

Intelectual, Trabalhista e Tributário e possui expertise no assessoramento jurídico a 

empresas e seus acionistas em transações internacionais e domésticas de alto grau de 

complexidade. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quinto ano do curso de Direito; 

• Inglês avançado/fluente; e 

• Conhecimento do pacote MSOffice. 

 

Remuneração:  

 

• Bolsa Auxílio; 

• Auxílio Academia; 

• Programa de Treinamento; 

• Vale Transporte; e 

• Vale Refeição. 

Endereço:  

 

Av. Brig. Faria Lima, 3.900 - 12º andar - 04538-132 - São Paulo, SP. 

 

Contato:  

 

Para os interessados, os currículos deverão ser enviados para o e-mail 

gabriel.garcia@ldr.com.br  

 

 

mailto:gabriel.garcia@ldr.com.br


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Diversas áreas 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado em 1997, MINOZZI, HATOUN, MARTINELLI, PAMPLONA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS surgiu da ideia de que com muito trabalho, esforço, seriedade e dedicação 

é possível alcançar certos patamares de atuação reservados aos melhores, sempre 

buscando aprimoramento em prol da prestação de um serviço de excelência. Com dois 

sócios originais egressos de renomados Escritórios de Advocacia, MHMP Advogados 

sempre almejou as melhores práticas de grandes Escritórios voltadas a ambientes 

menores e menos engessados, com maior flexibilidade criativa, e com maior facilidade 

em escutar e valorizar boas ideias, premiando-as financeira e profissionalmente. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quinto ano do curso de Direito. 

 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Al. dos Nhambiquaras, 1770 - 7º andar - Indianópolis - 04090-004 - São Paulo,SP. 

 

Contato:  

 

Interessados favor enviar currículo para vagas@mhmp.adv.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vagas@mhmp.adv.br

