
 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Lobo & Lira continua dedicado ao direito empresarial, com especial concentração em 

arbitragem, contencioso estratégico, contratos empresariais, imobiliário empresarial, 

previdência complementar, shopping center, societário e trabalhista. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no primeiro ano do curso de Direito. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Rua Haddock Lobo, nº 684, 8º andar - SÃO PAULO / SP / 01414-000. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para os e-mails idf@loboelira.com.br  e 

g.monteiro@loboelira.com.br  com o assunto “Vaga de estágio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idf@loboelira.com.br
mailto:g.monteiro@loboelira.com.br


 

 
 

 

VAGAS – 1º ANO 

 

Área: Contencioso Cível/Recuperação de Crédito 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Com 15 anos no mercado, o escritório Goulart & Colepicolo Advogados oferece 
serviços jurídicos personalizados em Direito Empresarial de acordo com as 
necessidades, características e porte de cada cliente, tendo como objetivo um 
atendimento ágil, eficiente e seguro. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no primeiro ano do curso de Direito; 

• Possuir conhecimento na Lei de Locações, Código de Processo Civil  e Código Civil. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado (informada durante o processo seletivo). 

Endereço:  

 

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 1.600, 1° andar, Cj. 11 CEP 04543-011. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV em arquivo word ou PDF, através do site 

www.gclaw.com.br/contato em “Deseja trabalhar conosco?”. 

 

 

 

 

 

http://www.gclaw.com.br/contato


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Lobo & Lira continua dedicado ao direito empresarial, com especial concentração em 

arbitragem, contencioso estratégico, contratos empresariais, imobiliário empresarial, 

previdência complementar, shopping center, societário e trabalhista. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Rua Haddock Lobo, nº 684, 8º andar - SÃO PAULO / SP / 01414-000. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para os e-mails idf@loboelira.com.br e 

g.monteiro@loboelira.com.br  com o assunto “Vaga de estágio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idf@loboelira.com.br
mailto:g.monteiro@loboelira.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Consultivo Imobiliário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O Nogueira, Elias, Laskowski e Matias Advogados (NELM) conta com uma equipe de apoio 

eficiente, que fornece o respaldo necessário para conferir agilidade no atendimento de seus 

clientes. Além disso, o investimento constante em tecnologia de informação e comunicação 

garante rapidez e segurança na prestação de serviços, reforçando o comprometimento do 

escritório com as soluções atuais e inovadoras que procura proporcionar aos seus clientes em 

seu dia a dia. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Cursar, preferencialmente, em período noturno. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 

Endereço:  

 

Rua Tabapuã, 81, 7º e 8º andares • 04533-010 – São Paulo/SP. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para gabriel.passoni@nelmadvogados.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabriel.passoni@nelmadvogados.com


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado em 1997, o escritório OPICE BLUM, BRUNO, ABRUSIO E VAINZOF ADVOGADOS 

ASSOCIADOS conta com sólida estrutura, propiciando aos clientes soluções jurídicas seguras, 

inovadoras e ágeis, pautadas pela excelência técnica, expertise de seus profissionais e por 

sua gestão administrativa moderna e eficiente. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Cursar em período noturno; 

• Experiência prévia em escritório de advocacia na área cível; 

• Experiência prévia com diligências em fóruns, acompanhamento e andamento 

processual; 

• Inglês avançado; 

• Saber elaborar petições será considerado um diferencial. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 

Endereço:  

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680 - Jardim Paulista - São Paulo/SP, CEP 01403-000. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para rh@opiceblum.com.br com o assunto “Estágio 

Contencioso Cível”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rh@opiceblum.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Direito do Trabalho 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O De Luca, Derenusson, Schuttoff & Advogados – DDSA nasce assim com ampla experiência 

nas áreas de, Direito Societário, M&As e Contratos Comerciais, Compliance, Direito 

Securitário, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito Aeronáutico, Direito 

Ambiental, Direito Bancário e Financeiro, Direito Econômico/Antitrust, Direito Imobiliário, 

Contencioso Cível e Comercial-Arbitragem e Mediação, Recuperação de Empresas e Falências 

e Direito Trabalhista, Previdenciário e Imigração. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Experiência na área trabalhista; 

• Possuir boa redação; 

• Inglês será considerado um diferencial. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Rua Fidêncio Ramos, 195, 10º andar - Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04551-010. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para julianasilva@ddsa.com.br  com o assunto 

“Estágio 2019”.  

 

 

 

 

 

 

mailto:julianasilva@ddsa.com.br


 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Direito Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O Scharlack Advogados tem o compromisso com a solução do seu problema. Promovem 

soluções com foco no conhecimento, experiência, criatividade e colaboração. Com escritório 

em São Paulo e crescente presença internacional, valorizam a excelência, o compromisso, a 

criatividade, a disponibilidade e a honra.  

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Conhecimento intermediário do Pacote Office; 

• Inglês intermediário. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Benefícios!!! 

• Horário a combinar. 

Endereço:  

 

Rua Doutor Bacelar, 187, São Paulo, Brasil. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para bop@scharlack.legal . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bop@scharlack.legal


 

 
 

 

VAGAS – 2º ANO 

 

Área: Contencioso Cível/Recuperação de Crédito 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Com 15 anos no mercado, o escritório Goulart & Colepicolo Advogados oferece 
serviços jurídicos personalizados em Direito Empresarial de acordo com as 
necessidades, características e porte de cada cliente, tendo como objetivo um 
atendimento ágil, eficiente e seguro. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no segundo ano do curso de Direito; 

• Possuir conhecimento na Lei de Locações, Código de Processo Civil  e Código Civil. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado (informada durante o processo seletivo). 

Endereço:  

 

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 1.600, 1° andar, Cj 11 CEP 04543-011. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV em arquivo word ou PDF, através do site 

www.gclaw.com.br/contato em “Deseja trabalhar conosco?”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gclaw.com.br/contato


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Lobo & Lira continua dedicado ao direito empresarial, com especial concentração em 

arbitragem, contencioso estratégico, contratos empresariais, imobiliário empresarial, 

previdência complementar, shopping center, societário e trabalhista. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Rua Haddock Lobo, nº 684, 8º andar - SÃO PAULO / SP / 01414-000. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para os e-mails idf@loboelira.com.br  e 

g.monteiro@loboelira.com.br  com o assunto “Vaga de estágio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idf@loboelira.com.br
mailto:g.monteiro@loboelira.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Machado Associados é uma equipe composta por profissionais de alta qualidade 
técnica, com múltiplas formações e que atuam de modo integrado para proporcionar 
soluções mais eficazes. Devido à sua intensa atuação internacional, fundaram o 
conselho da Latin American Tax and Legal Network, uma rede de escritórios de 
primeira linha que desenvolve e acompanha projetos em todos os países da América 
Latina. O escritório é também o membro brasileiro da rede internacional WTS Global, 
com sede na Alemanha.  São um time único de advogados de negócios com foco no 
sucesso dos clientes.  

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Brig. Faria Lima, 1656 – 11º andar, 01451-918 – São Paulo – SP. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para machado@machadoassociados.com.br com o 

assunto: Oportunidade Estágio Contencioso Tributário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:machado@machadoassociados.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Consultivo Imobiliário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O Nogueira, Elias, Laskowski e Matias Advogados (NELM) conta com uma equipe de apoio 

eficiente, que fornece o respaldo necessário para conferir agilidade no atendimento de seus 

clientes. Além disso, o investimento constante em tecnologia de informação e comunicação 

garante rapidez e segurança na prestação de serviços, reforçando o comprometimento do 

escritório com as soluções atuais e inovadoras que procura proporcionar aos seus clientes em 

seu dia a dia. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Cursar, preferencialmente, em período noturno. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 

Endereço:  

 

Rua Tabapuã, 81, 7º e 8º andares • 04533-010 – São Paulo/SP. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para gabriel.passoni@nelmadvogados.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabriel.passoni@nelmadvogados.com


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O Bernardi & Schnapp tem uma banca multidisciplinar, com foco em Direito Empresarial, 

que, por meio de profissionais competentes e comprometidos com a ética, gera soluções 

estratégicas, oferecendo respostas rápidas, precisas, objetivas e inovadoras. Com o intuito 

de definir ações preventivas ou contenciosas, oferecem serviços nas principais áreas do 

Direito para os segmentos econômicos mais diversificados. Ainda, sua ampla rede de 

credenciados possibilita a prestação de serviços em todos os estados do território nacional e 

no exterior. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Inglês avançado é obrigatório; 

• Experiência prévia em contencioso cível será considerado um diferencial.  

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 

Endereço:  

 

Rua Bela Cintra, 1149, 11º | 12º Andar, São Paulo, SP, CEP 01415-001. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para recrutamento@beslaw.com.br  com o assunto 

“Estágio/Cível”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recrutamento@beslaw.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Fundado em 1997, o escritório OPICE BLUM, BRUNO, ABRUSIO E VAINZOF ADVOGADOS 

ASSOCIADOS conta com sólida estrutura, propiciando aos clientes soluções jurídicas seguras, 

inovadoras e ágeis, pautadas pela excelência técnica, expertise de seus profissionais e por 

sua gestão administrativa moderna e eficiente. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Cursar em período noturno; 

• Experiência prévia em escritório de advocacia na área cível; 

• Experiência prévia com diligências em fóruns, acompanhamento e andamento 

processual; 

• Inglês avançado; 

• Saber elaborar petições será considerado um diferencial. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 

Endereço:  

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680 - Jardim Paulista - São Paulo/SP, CEP 01403-000. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para rh@opiceblum.com.br  com o assunto “Estágio 

Contencioso Cível”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rh@opiceblum.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Direito do Trabalho 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O De Luca, Derenusson, Schuttoff & Advogados – DDSA nasce assim com ampla experiência 

nas áreas de, Direito Societário, M&As e Contratos Comerciais, Compliance, Direito 

Securitário, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito Aeronáutico, Direito 

Ambiental, Direito Bancário e Financeiro, Direito Econômico/Antitrust, Direito Imobiliário, 

Contencioso Cível e Comercial-Arbitragem e Mediação, Recuperação de Empresas e Falências 

e Direito Trabalhista, Previdenciário e Imigração. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Experiência na área trabalhista; 

• Possuir boa redação; 

• Inglês será considerado um diferencial. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Rua Fidêncio Ramos, 195, 10º andar - Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04551-010. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para julianasilva@ddsa.com.br  com o assunto 

“Estágio 2019”.  

 

 

 

 

 

 

mailto:julianasilva@ddsa.com.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Direito Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O Scharlack Advogados tem o compromisso com a solução do seu problema. Promovem 

soluções com foco no conhecimento, experiência, criatividade e colaboração. Com escritório 

em São Paulo e crescente presença internacional, valorizam a excelência, o compromisso, a 

criatividade, a disponibilidade e a honra.  

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Conhecimento intermediário do Pacote Office; 

• Inglês intermediário. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Benefícios!!! 

• Horário a combinar. 

Endereço:  

 

Rua Doutor Bacelar, 187, São Paulo, Brasil. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para bop@scharlack.legal . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bop@scharlack.legal


 

 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Contencioso Cível/Recuperação de Crédito 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Com 15 anos no mercado, o escritório Goulart & Colepicolo Advogados oferece 
serviços jurídicos personalizados em Direito Empresarial de acordo com as 
necessidades, características e porte de cada cliente, tendo como objetivo um 
atendimento ágil, eficiente e seguro. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Possuir conhecimento na Lei de Locações, Código de Processo Civil  e Código Civil. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado (informada durante o processo seletivo). 

Endereço:  

 

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 1.600, 1° andar, Cj 11 CEP 04543-011. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV em arquivo word ou PDF, através do site 

www.gclaw.com.br/contato em “Deseja trabalhar conosco?”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gclaw.com.br/contato


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Direito Empresarial/Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório de advocacia Amato Filho Advogados é uma sociedade constituída por 
profissionais do direito com a mais alta qualificação acadêmica, figurando dentre os 
mais conceituados escritórios do país, com ramificação nas mais importantes cidades 
do mundo. O escritório conta com a participação de competentes advogados nas 
diversas áreas de disciplina jurídica, em processo de inesgotável aperfeiçoamento 
técnico diante das constantes reformas legislativas em nosso ordenamento jurídico. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

• Experiência anterior na área Tributária. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Rua Almirante Pereira Guimarães, 220 – Pacaembu - São Paulo, SP – CEP 01250-000. 

 

Contato:  

 

Favor encaminhar currículos para marcio@amatofilho.adv.br  

 

 

 

 

 

 

mailto:marcio@amatofilho.adv.br


 
 

 

VAGAS – 3º ANO 

 

Área: Direito Penal 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório David Rechulski Advogados é altamente especializado em advocacia 
criminal, com principal enfoque no Direito Penal Econômico, Público e Empresarial. 
Com atuação em âmbito nacional, o escritório representa empresas, grupos 
econômicos nacionais e multinacionais, associações e entidades, além de pessoas 
físicas, prestando-lhes assessoria jurídica plena, seja no âmbito consultivo, por meio 
da elaboração de opiniões legais e pareceres, como também na atuação estratégica 
contenciosa em procedimentos investigatórios, inquéritos policiais, operações da 
Polícia Federal e ações penais, em todas as instâncias e Tribunais Superiores, entre 
várias outras áreas. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no terceiro ano do curso de Direito; 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 - 29º and. - cjs. 2906/07/08/09 - CEP 04711-130. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão enviar os currículos para o e-mail marjori.ferrari@dreadv.com.br 

com o título “Vaga de estágio”.  

 

 

 

 

 

 

mailto:marjori.ferrari@dreadv.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Lobo & Lira continua dedicado ao direito empresarial, com especial concentração em 

arbitragem, contencioso estratégico, contratos empresariais, imobiliário empresarial, 

previdência complementar, shopping center, societário e trabalhista. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Rua Haddock Lobo, nº 684, 8º andar - SÃO PAULO / SP / 01414-000. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para os e-mails idf@loboelira.com.br  e 

g.monteiro@loboelira.com.br  com o assunto “Vaga de estágio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idf@loboelira.com.br
mailto:g.monteiro@loboelira.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Direito Privado 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

GARBI Sociedade de Advogados atua na área do direito privado em geral, na consultoria e 

no contencioso. Orienta seus clientes na realização de negócios e contratos.  A atuação dos 

seus profissionais é pautada pela independência, seriedade, qualidade, ética e 

profissionalismo. Para prestar o melhor atendimento aos seus clientes conta com 

profissionais altamente qualificados e assume o compromisso de dedicação absoluta na busca 

dos melhores resultados.  

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Estar apto a estagiar por 30h semanais; 

• Possuir interesse em pesquisa acadêmica; 

• Ter desenvoltura. 

Remuneração:  

 

• A combinar; 

• Possibilidade de efetivação como advogado associado ao término do estágio. 

Endereço:  

 

Rua Apeninos, nº. 400, cjs. 601, 602 e 603 - Paraiso, São Paulo – SP - CEP 01533-000. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV com foto, junto da pretensão do candidato ao e-

mail contato@garbiadv.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@garbiadv.com


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível Estratégico 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Sempre alinhado aos princípios e normas legais e éticas que regem o exercício da advocacia, 

o escritório Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça Advogados mantém programa de 

integridade sempre atualizado de acordo com a legislação pertinente, visando a propiciar 

um ambiente seguro para seus colaboradores e clientes. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Cursar, preferencialmente, no período noturno, e possuir OAB-E; 

• Experiência prévia na área será considerado um diferencial. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Benefícios!!! 

Endereço:  

 

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153 | 7º andar Vila Nova Conceição | 04543-120 | São 

Paulo | SP. 

 

Contato:  

 

Os interessados devem encaminhar seus currículos para Ana Ribeiro no e-mail: 

aribeiro@bfbm.com.br . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aribeiro@bfbm.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O Machado Associados é uma equipe composta por profissionais de alta qualidade 
técnica, com múltiplas formações e que atuam de modo integrado para proporcionar 
soluções mais eficazes. Devido à sua intensa atuação internacional, fundaram o 
conselho da Latin American Tax and Legal Network, uma rede de escritórios de 
primeira linha que desenvolve e acompanha projetos em todos os países da América 
Latina. O escritório é também o membro brasileiro da rede internacional WTS Global, 
com sede na Alemanha.  São um time único de advogados de negócios com foco no 
sucesso dos clientes.  

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Brig. Faria Lima, 1656 – 11º andar, 01451-918 – São Paulo – SP. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para machado@machadoassociados.com.br com o 

assunto: Oportunidade Estágio Contencioso Tributário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:machado@machadoassociados.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Consultivo Imobiliário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O Nogueira, Elias, Laskowski e Matias Advogados (NELM) conta com uma equipe de apoio 

eficiente, que fornece o respaldo necessário para conferir agilidade no atendimento de seus 

clientes. Além disso, o investimento constante em tecnologia de informação e comunicação 

garante rapidez e segurança na prestação de serviços, reforçando o comprometimento do 

escritório com as soluções atuais e inovadoras que procura proporcionar aos seus clientes em 

seu dia a dia. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Cursar, preferencialmente, em período noturno. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 

Endereço:  

 

Rua Tabapuã, 81, 7º e 8º andares • 04533-010 – São Paulo/SP. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para gabriel.passoni@nelmadvogados.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabriel.passoni@nelmadvogados.com


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O Bernardi & Schnapp tem uma banca multidisciplinar, com foco em Direito Empresarial, 

que, por meio de profissionais competentes e comprometidos com a ética, gera soluções 

estratégicas, oferecendo respostas rápidas, precisas, objetivas e inovadoras. Com o intuito 

de definir ações preventivas ou contenciosas, oferecem serviços nas principais áreas do 

Direito para os segmentos econômicos mais diversificados. Ainda, sua ampla rede de 

credenciados possibilita a prestação de serviços em todos os estados do território nacional e 

no exterior. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Inglês avançado é obrigatório; 

• Experiência prévia em contencioso cível será considerado um diferencial.  

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 

Endereço:  

 

Rua Bela Cintra, 1149, 11º | 12º Andar, São Paulos, CEP 01415-001. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para recrutamento@beslaw.com.br  com o assunto 

“Estágio/Cível”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recrutamento@beslaw.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Direito do Trabalho 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O De Luca, Derenusson, Schuttoff & Advogados – DDSA nasce assim com ampla experiência 

nas áreas de, Direito Societário, M&As e Contratos Comerciais, Compliance, Direito 

Securitário, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito Aeronáutico, Direito 

Ambiental, Direito Bancário e Financeiro, Direito Econômico/Antitrust, Direito Imobiliário, 

Contencioso Cível e Comercial-Arbitragem e Mediação, Recuperação de Empresas e Falências 

e Direito Trabalhista, Previdenciário e Imigração. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Experiência na área trabalhista; 

• Possuir boa redação; 

• Inglês será considerado um diferencial. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Rua Fidêncio Ramos, 195, 10º andar - Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04551-010. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para julianasilva@ddsa.com.br  com o assunto 

“Estágio 2019”.  

 

 

 

 

 

 

mailto:julianasilva@ddsa.com.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Direito Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O Scharlack Advogados tem o compromisso com a solução do seu problema. Promovem 

soluções com foco no conhecimento, experiência, criatividade e colaboração. Com escritório 

em São Paulo e crescente presença internacional, valorizam a excelência, o compromisso, a 

criatividade, a disponibilidade e a honra.  

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Conhecimento intermediário do Pacote Office; 

• Inglês intermediário. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Benefícios!!! 

• Horário a combinar. 

Endereço:  

 

Rua Doutor Bacelar, 187, São Paulo, Brasil. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para bop@scharlack.legal . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bop@scharlack.legal


 

 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Contencioso Cível/Recuperação de Crédito 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Com 15 anos no mercado, o escritório Goulart & Colepicolo Advogados oferece 
serviços jurídicos personalizados em Direito Empresarial de acordo com as 
necessidades, características e porte de cada cliente, tendo como objetivo um 
atendimento ágil, eficiente e seguro. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Possuir conhecimento na Lei de Locações, Código de Processo Civil  e Código Civil. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado (informada durante o processo seletivo). 

Endereço:  

 

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 1.600, 1° andar, Cj 11 CEP 04543-011. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV em arquivo word ou PDF, através do site 

www.gclaw.com.br/contato em “Deseja trabalhar conosco?”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gclaw.com.br/contato


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Direito Empresarial/Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório de advocacia Amato Filho Advogados é uma sociedade constituída por 
profissionais do direito com a mais alta qualificação acadêmica, figurando dentre os 
mais conceituados escritórios do país, com ramificação nas mais importantes cidades 
do mundo. O escritório conta com a participação de competentes advogados nas 
diversas áreas de disciplina jurídica, em processo de inesgotável aperfeiçoamento 
técnico diante das constantes reformas legislativas em nosso ordenamento jurídico. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

• Experiência anterior na área Tributária. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Rua Almirante Pereira Guimarães, 220 – Pacaembu - São Paulo, SP – CEP 01250-000. 

 

Contato:  

 

Favor encaminhar currículos para marcio@amatofilho.adv.br  

 

 

 

 

 

 

mailto:marcio@amatofilho.adv.br


 
 

 

VAGAS – 4º ANO 

 

Área: Direito Penal 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório David Rechulski Advogados é altamente especializado em advocacia 
criminal, com principal enfoque no Direito Penal Econômico, Público e Empresarial. 
Com atuação em âmbito nacional, o escritório representa empresas, grupos 
econômicos nacionais e multinacionais, associações e entidades, além de pessoas 
físicas, prestando-lhes assessoria jurídica plena, seja no âmbito consultivo, por meio 
da elaboração de opiniões legais e pareceres, como também na atuação estratégica 
contenciosa em procedimentos investigatórios, inquéritos policiais, operações da 
Polícia Federal e ações penais, em todas as instâncias e Tribunais Superiores, entre 
várias outras áreas. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quarto ano do curso de Direito; 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 - 29º and. - cjs. 2906/07/08/09 - CEP 04711-130. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão enviar os currículos para o e-mail marjori.ferrari@dreadv.com.br 

com o título “Vaga de estágio”.  

 

 

 

 

 

 

mailto:marjori.ferrari@dreadv.com.br


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Contencioso Cível 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

Lobo & Lira continua dedicado ao direito empresarial, com especial concentração em 

arbitragem, contencioso estratégico, contratos empresariais, imobiliário empresarial, 

previdência complementar, shopping center, societário e trabalhista. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quinto ano do curso de Direito. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale refeição; 

• Vale transporte; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Rua Haddock Lobo, nº 684, 8º andar - SÃO PAULO / SP / 01414-000. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para os e-mails idf@loboelira.com.br  e 

g.monteiro@loboelira.com.br  com o assunto “Vaga de estágio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:idf@loboelira.com.br
mailto:g.monteiro@loboelira.com.br


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Direito Privado 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

GARBI Sociedade de Advogados atua na área do direito privado em geral, na consultoria e 

no contencioso. Orienta seus clientes na realização de negócios e contratos.  A atuação dos 

seus profissionais é pautada pela independência, seriedade, qualidade, ética e 

profissionalismo. Para prestar o melhor atendimento aos seus clientes conta com 

profissionais altamente qualificados e assume o compromisso de dedicação absoluta na busca 

dos melhores resultados.  

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quinto ano do curso de Direito; 

• Estar apto a estagiar por 30h semanais; 

• Possuir interesse em pesquisa acadêmica; 

• Ter desenvoltura. 

Remuneração:  

 

• A combinar; 

• Possibilidade de efetivação como advogado associado ao término do estágio. 

Endereço:  

 

Rua Apeninos, nº. 400, cjs. 601, 602 e 603 - Paraiso, São Paulo – SP - CEP 01533-000. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV com foto, junto da pretensão do candidato ao e-

mail contato@garbiadv.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contato@garbiadv.com


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Consultivo Imobiliário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O Nogueira, Elias, Laskowski e Matias Advogados (NELM) conta com uma equipe de apoio 

eficiente, que fornece o respaldo necessário para conferir agilidade no atendimento de seus 

clientes. Além disso, o investimento constante em tecnologia de informação e comunicação 

garante rapidez e segurança na prestação de serviços, reforçando o comprometimento do 

escritório com as soluções atuais e inovadoras que procura proporcionar aos seus clientes em 

seu dia a dia. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quinto ano do curso de Direito; 

• Cursar, preferencialmente, em período noturno. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado. 

Endereço:  

 

Rua Tabapuã, 81, 7º e 8º andares • 04533-010 – São Paulo/SP. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para gabriel.passoni@nelmadvogados.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabriel.passoni@nelmadvogados.com


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Direito do Trabalho 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

 

O De Luca, Derenusson, Schuttoff & Advogados – DDSA nasce assim com ampla experiência 

nas áreas de, Direito Societário, M&As e Contratos Comerciais, Compliance, Direito 

Securitário, Direito Tributário, Direito Administrativo, Direito Aeronáutico, Direito 

Ambiental, Direito Bancário e Financeiro, Direito Econômico/Antitrust, Direito Imobiliário, 

Contencioso Cível e Comercial-Arbitragem e Mediação, Recuperação de Empresas e Falências 

e Direito Trabalhista, Previdenciário e Imigração. 

 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quinto ano do curso de Direito; 

• Experiência na área trabalhista; 

• Possuir boa redação; 

• Inglês será considerado um diferencial. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado; 

• Vale transporte; 

• Vale refeição; 

• Seguro de vida. 

Endereço:  

 

Rua Fidêncio Ramos, 195, 10º andar - Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04551-010. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV para julianasilva@ddsa.com.br  com o assunto 

“Estágio 2019”.  

 

 

 

 

 

 

mailto:julianasilva@ddsa.com.br


 

 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Contencioso Cível/Recuperação de Crédito 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

Com 15 anos no mercado, o escritório Goulart & Colepicolo Advogados oferece 
serviços jurídicos personalizados em Direito Empresarial de acordo com as 
necessidades, características e porte de cada cliente, tendo como objetivo um 
atendimento ágil, eficiente e seguro. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quinto ano do curso de Direito; 

• Possuir conhecimento na Lei de Locações, Código de Processo Civil  e Código Civil. 

Remuneração:  

 

• Bolsa auxílio compatível com o mercado (informada durante o processo seletivo). 

Endereço:  

 

Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, n° 1.600, 1° andar, Cj 11 CEP 04543-011. 

 

Contato:  

 

Os interessados deverão encaminhar o CV em arquivo word ou PDF, através do site 

www.gclaw.com.br/contato em “Deseja trabalhar conosco?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gclaw.com.br/contato


 
 

 

VAGAS – 5º ANO 

 

Área: Direito Empresarial/Tributário 

Vaga: Estágio  

 

 

Descrição: 

O escritório de advocacia Amato Filho Advogados é uma sociedade constituída por 
profissionais do direito com a mais alta qualificação acadêmica, figurando dentre os 
mais conceituados escritórios do país, com ramificação nas mais importantes cidades 
do mundo. O escritório conta com a participação de competentes advogados nas 
diversas áreas de disciplina jurídica, em processo de inesgotável aperfeiçoamento 
técnico diante das constantes reformas legislativas em nosso ordenamento jurídico. 

Pré-requisitos:  

 

• Estar matriculado no quinto ano do curso de Direito; 

• Experiência anterior na área Tributária. 

Remuneração:  

 

• A combinar. 

Endereço:  

 

Rua Almirante Pereira Guimarães, 220 – Pacaembu - São Paulo, SP – CEP 01250-000. 

 

Contato:  

 

Favor encaminhar currículos para marcio@amatofilho.adv.br  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcio@amatofilho.adv.br

