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Almeida Advogados
O Almeida Advogados informa que está com processo
seletivo aberto para contratação de estagiário na área
tributária para o escritório em São Paulo.
Requisitos: 
Cursando até o 5º semestre de direito; 
Inglês intermediário; 
Disponibilidade para estagiar 6 horas por dia de segunda a
sexta feira;
Sobre a vaga:
Atividades: realizará atividades externas junto a Receita
Federal e o Fórum, apoiará a equipe na atualização de
cadastros de processos judiciais no sistema interno,
realizará pesquisas doutrinárias e jurisprudência em apoio
a demandas consultivas, auxílio na gestão da pauta de
audiência, assistência na elaboração de respostas aos
processos administrativos e em peças de menor
complexidade.
Obs.: Salário e benefícios compatíveis com o mercado;
início imediato
Interessados, enviar currículo para:
rh.rs@almeidalaw.com.br
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Fernando José da Costa Advogados
Atuação focada na área do Direito Penal Econômico.
A vaga é exclusiva para alunos do primeiro e
segundo anos.
O escritório é boutique e apresenta uma equipe reduzida
e marcada pela proximidade entre seus integrantes,
fatores que favorecem o aprendizado e o desenvolvimento
profissional do estagiário.
Interessados, enviar currículo para:
trabalheconosco@jcosta.adv.br

19ª Câmara de Direito Privado – DP2 – TJSP
Vaga de estágio para trabalhar no gabinete de
desembargador, sendo ótima oportunidade de
aprendizado.
Sobre a vaga:
Atividades: elaboração de minutas de voto; realização de
pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais;
Carga horária de 4 horas por dia.
Requisitos:
Cursar entre o 2º e 5º ano em 2021.
Interessados, enviar currículo para:
juanl@tjsp.jus.br
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Sindicato Nacional dos Aeronautas
O Sindicato Nacional dos Aeronautas, localizado próximo
ao Aeroporto de Congonhas, está com vaga aberta para
estagiário na área de contencioso trabalhista.
Requisitos:
Alunos cursando 2º ano (em 2021) em diante;
Boa escrita e comunicação;
Experiência em pesquisa de jurisprudência e doutrina;
Conhecimento do pacote office, especialmente Word e
Excel;
Organização, proatividade, interesse em aprender.
Sobre a vaga:
Benefícios: Bolsa Auxílio no valor de 950,00 reais + Vale
Transporte + Vale Refeição (R$ 38,00/dia).
Interessados, enviar currículo para:
coordenacao1.juridico@aeronautas.org.br
com o título “Vaga de Estágio” e indicando o ano da
faculdade que cursará em 2021.
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Forbes Kozan e Gasparetti Advogados
O escritório FKG Advogados (http://www.fkgadv.com.br/),
localizado no Itaim Bibi, está com vagas abertas para
estagiários.
Sobre a vaga:
Área: Contencioso cível e arbitragem;
Benefícios: Bolsa-estágio compatível com o mercado; VT +
VR;
Requisitos:
Preferencialmente procura-se estudantes que estejam
cursando o 2º ou 3º ano da faculdade em 2021 e que
tenham experiência prévia.
Interessados, enviar currículo para:
luisa.opice@fkgadv.com.br
com o assunto “Estágio – Contencioso Cível”.
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Huawei
A Huawei, empresa multinacional no ramo de
telecomunicações, contrata estagiário(a) para atuar em
seu Departamento Jurídico na área de Consumidor e
Contratos.
Requisitos:
Inglês avançado; 
Cursando entre o 3º ao 8º semestre.
Sobre a vaga:
Horário: 10h-17h, com almoço das 13h-14h ou 13:00-
19:00h, sem intervalo.
Duração do contrato: 24 meses
Local de trabalho: Rua Arquiteto Olavo Redig de
Campos, nº 105 -23 andar
Benefícios: seguro de vida, vale transporte
(pago em dinheiro) e vale refeição de R$15,53 (pago em
dinheiro) e férias remuneradas de 30 dias/ano.
O valor da bolsa auxílio varia de acordo com o
semestre: R$1.400,00 para estagiários do 3º e 4º
semestre, R$1.600,00 para estagiários do 5º e 6º
semestre; R$1.800,00 para estagiários do 7º e 8º semestre;
Interessados, enviar currículo  para:
vivianec.rocha@huawei.com
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17ª Vara Criminal - Fórum da Barra Funda
Requisitos:
Cursando do 4º ao 8º semestre
Possibilidade para trabalhar em home office
Vontade de aprender
Sobre a vaga:
O candidato irá trabalhar auxiliando a juíza da vara na
elaboração de despachos, decisões, sentenças e na
realização das audiências. 
Interessados, enviar o CV para:
vbrenner@tjsp.jus.br
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Castro Barros Advogados
O Castro Barros Advogados está com uma vaga para a
contratação de estagiário na área de contencioso
tributário. O escritório tem excelente ambiente de
trabalho e ótima oportunidade de aprendizado. 
Requisitos: 
Inglês avançado (desejável); 
Estar cursando preferencialmente no máximo até o 7º
período;
Disponibilidade imediata; 
Experiência em contencioso (desejável).
Sobre a vaga:
Bolsa compatível com o mercado + VR + VT.
Interessados, enviar currículo para:
manuela.moreira@castrobarros.com.br
com o assunto: Vaga de Estágio
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Souza Mello Torres
O escritório está contratando estagiário(a) para atuar na
área de contencioso cível e arbitragem. Time engajado e
temas variados.
Requisitos / preferências:
Experiência prévia na área;
Inglês fluente;
Cursando entre o 5º e 8º semestre.
Sobre a vaga:
Valos do salário compatível com o mercado + VT + VR
Atualmente, trabalhando em home office.
Interessados, enviar currículo para:
lucas.nakamune@souzamello.com.br

Vella Pugliese Buosi Guidoni
Estagiário – área: Tributário
Requisitos:
Cursando faculdade de Direito (5º a 7º semestre)
Desejável inglês intermediário
Interessados, enviar currículo para:
talentos@vpbg.com.br
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Control Union Warrants 
A Control Union Warrants, multinacional do ramo de
agronegócios, procura estagiário para atuar na área
cível/empresarial (contratos e contencioso). 
Requisitos: 
Inglês (mínimo: intermediário/avançado);
Cursando 3º e 4º ano de Direito
Interessados, enviar CV, com uma breve apresentação no
corpo do e-mail, para:
rbrito@controlunion.com

Tozzini Freire Advogados
Sobre a vaga:
Áreas: Societário e Direito Administrativo.
Requisitos: 
Cursando do 5º ao 7º semestre;
Inglês avançado/fluente;
Disponibilidade para estagiar 6 horas/dia.
Interessados, enviar currículo para:
ddho@tozzinifreire.com.br
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Teixeira Fortes  Advogados Associados
Requisitos: 
Cursando 3º e 4º ano, período noturno
Sobre a vaga:
Atividades: acompanhamento processual no contencioso
cível, com pesquisa de legislação, doutrina e
jurisprudência; elaboração de peças em geral (nas diversas
instâncias); atendimento a clientes. O trabalho é de
assistência direta aos advogados.
A evolução dentro da casa é pautada pelo mérito. São
avaliados o engajamento, o empenho, a atenção, o
português e a organização. A partir daí são agregados
valores a Bolsa.
Interessados, acessar:
https://www.fortes.adv.br/vagas.aspx
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Souza, Mello e Torres
O Souza, Mello e Torres está contratando estagiário(a)
para atuar na área de contencioso cível e arbitragem. Time
engajado e temas variados.
Requisitos / preferências:
Experiência prévia na área;
Inglês Fluente;
Cursando entre o 5º e 8º semestre.
Sobre a vaga:
Valor do salário de acordo com o mercado + VR + VT.
Atualmente, o escritório está trabalhando em home office.
Interessados, enviar currículo para:
victoria.barros@souzamello.com.br
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 1ª Vara
da Família e das Sucessões – Foro Regional do
Tatuapé
Requisitos: 
Estar, no mínimo, no 3º ano do curso de Direito (5º
Semestre).
Sobre a vaga: 
Jornada de Trabalho: 4 horas, durante o período
vespertino.
Valor da Bolsa-Auxílio: R$600,00 + R$181,00 (auxílio-
transporte).
Início: 26 de janeiro de 2021.
Interessados, favor encaminhar currículo para o e-mail:
1varadefamiliatatuape@gmail.com
até o dia 08 de janeiro de 2021 (sexta-feira), para triagem
e posterior designação de datas para provas e entrevistas.
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SABZ Advogados
O escritório SABZ Advogados abriu processo seletivo de
estágio para atuação em contencioso estratégico. É um
escritório que tem grande prestígio no mercado e que
atua em casos envolvendo grandes empresas nacionais e
multinacionais.
Sobre a vaga:
Atividades: acompanhamento processual, diligências a
fóruns e tribunais, pesquisa de jurisprudência e legislação,
elaboração de peças.
O salário e os benefícios são compatíveis com o mercado.
Requisitos:
Cursando 3º ou 4º ano;
Experiência prévia.
Interessados, enviar currículo para:
estagio@sabz.com.br
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Braga & Garbelotti Consultores Jurídicos e
Advogados 
Requisitos:
Cursando entre 5º e 7º semestre;
Desejável experiência anterior em escritório de advocacia; 
Inglês fluente será considerado como diferencial;
Sobre a vaga:
Área de Contencioso Tributário;
Horário: das 10:00;
às 17:00 hs, com uma hora de almoço;
Valor da bolsa auxílio em conformidade com o ano
cursado;
Localização: próximo ao metrô Butantã.
Solicitamos enviar CVs, apenas dentro do perfil acima,
para:
rh@brga.com.br
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Tavares ADV. 
Requisitos:
Cursando do 5º semestre em diante;
Desejável: que já tenha feito estágio em escritório
anteriormente;
Boa redação; 
Domínio de Word e Excel, cálculos trabalhistas, *PJE calc*
 Sobre a vaga:
Área Trabalhista / Cível
Bolsa auxílio de R$800,00
Desejável: residência próximo ao Fórum da Penha.
Interessados, enviar CV com descrição *estágio com
faculdade e semestre* no assunto para:
vagaadvtavares@gmail.com
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VAGA PARA ESTÁGIO - Direito Tributário
Escritório de advocacia tradicional, com atuação para
médias e grandes empresas nacionais e multinacionais,
contrata estagiário(a) para atuar na área de contencioso
tributário.
Requisitos:
Cursar, em 2021, entre o 5º e o 6° semestre (3ºano) da
graduação em Direito;
Perfil que alie consistência teórica e tenha proatividade e
habilidade para lidar com prazos e medidas de ordem
prática;
Profissional que saiba compreender textos, tenha boa
redação e adequada expressão verbal;
Conhecimentos mínimos do Pacote Microsoft Office (Excel
/ Word / Power Point).
Sobre a vaga:
Atividades: pesquisas de precedentes jurisprudenciais,
elaboração de peças em processos judiciais e
administrativos, diligências presenciais e
acompanhamento processual eletrônico das Justiças
Estadual e Federal, participação nos comitês técnicos da
área.



Atuará em projetos relacionados ao contencioso
tributário. Possibilidade de aprendizado e aprimoramento
profissional constante;
Local de trabalho: São Paulo / Av. Angélica / Consolação
(momentaneamente o trabalho será pela forma remota
em função da pandemia de COVID-19);
Bolsa auxílio compatível com o mercado;
Observância à lei do estágio (carga horária/vale-
transporte/férias/seguro de vida);
Benefícios adicionais: auxílio-refeição e possibilidade de
patrocínio de cursos/palestras de interesse da área;
Interessados, enviar curriculum vitae para o e-mail:
ma@cardillo.com.br
com o título do e-mail: Estágio – Seleção Contencioso
Tributário.
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TJSP
Vaga de estágio para trabalhar em Gabinete de
Desembargador - Direito Privado
Requisitos:
Cursando a partir do 5º semestre – 3º ano;
Experiência prévia na área cível será considerado um
diferencial.
Sobre a vaga:
4 horas diárias;
Contratação via CIEE;
Bolsa auxílio + vale transporte: R$ 781,00;
Horário: 13h/17h ou 14h/18h;
Interessados, enviar currículo para:
adomingues1@tjsp.jus.br
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Pegas Advogados
Vaga de estágio - tributário/ wealth planning
Requisitos:
Preferencialmente, cursando o 3° ano período noturno;
Fluência em inglês;
Sobre a vaga:
Bolsa: 2.500
Vale alimentação 35,00 por dia
Vale transporte 
Plano de saúde
Interessados, enviar currículo para: 
mchagas@pegas.law
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Souto Correa Advogados
Sobre a vaga:
Atividades: elaboração, revisão e/ou análise de contratos e
atos societários, realização de pesquisa de doutrina e
jurisprudência, diligências em órgãos públicos, tais como
Junta Comercial e Receita Federal, auxílio em operações de
fusões e aquisições e em processos de auditoria jurídica,
acompanhamento de processos judiciais e arbitragens
envolvendo direito societário e contratos, demais
providências para auxiliar os advogados da área em
projetos envolvendo matéria societária e de contratos.
Requisitos: 
Inglês avançado;
Cursando a partir do 6º semestre.
Preferências para aqueles com experiência na área.
Interessados, acessar o link: 
https://soutocorrea.gupy.io/jobs/599636
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Tauil Chequer Mayer Brown
Estágio jurídico – ambiental
Requisitos: 
Cursando direito entre o 6º e 7º semestre; 
Inglês avançado / fluente;
Benefícios: bolsa auxílio, auxílio transporte, vale refeição.
Interessados, enviar currículo para 
vagassp@mayerbrown.com
Indicar no assunto a área de interesse.

Tauil Chequer Mayer Brown
Estágio jurídico – M&A
Requisitos: 
Cursando direito entre o 6º e 7º semestre; 
Inglês avançado / fluente;
Benefícios: Bolsa auxílio, auxílio transporte, vale refeição.
Interessados, enviar currículo para: 
vagassp@mayerbrown.com
Indicar no assunto a área de interesse.
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Taverneiro, Varga e Fernandes Advogados
O escritório Taverneiro, Varga e Fernandes está
contratando estagiário(a) para compor a equipe tributária. 
Requisitos:
Cursando 6º ou 7º semestre do curso de Direito;
Experiência na área. 
Sobre a vaga:
Bolsa, VT e VR compatíveis com o mercado.
Interessados, enviar currículo para: 
natalia.oliveira@tvfadvogados.com.br

Vidigal Neto Advogados
O escritório Vidigal Neto Advogados está contratando
estagiárias(os) para integrar a equipe de Societário -
Fusões e Aquisições.
A preferência é por candidatos que estejam cursando até
o 7º semestre, sem prejuízo de receberem e analisarem o
CV de pessoas que começarão o 5º ano em 2021. 
Requisitos: 
Inglês Fluente.
Interessados, enviar CV para: 
rh@vidigalneto.com.br
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DPE - 3ª Vara do Júri – Fórum da Barra Funda
Estágio para atuar com defensor público.
Sobre a vaga:
Atividades: atendimento (réu e familiares), redigir peças
(HC, apelação, RESE, RA, REsp, RExt etc.), participar de
julgamentos e audiências.
Estágio remunerado a partir do 7º semestre.
Interessados, enviar CV para: 
leticiabaccega@hotmail.com
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Derraik & Menezes Advogados
Vaga de estágio aberta na área de Direito Tributário.
Requisitos:
Esteja iniciando o 7o semestre no próximo período letivo;
Experiência prévia em Direito Tributário;
Possua inglês fluente.
Sobre a vaga:
O escritório está localizado na Vila Olímpia; 
Oferece ticket-refeição, vale transporte, seguro de vida e
bolsa de estágio compatível com o mercado.
Atividades: pesquisas técnicas e produção de
conhecimento, acompanhamento processual, controle de
leading cases de temas relevantes, elaboração de peças
processuais.
Conhecimentos técnicos: experiência prévia em tributário,
elaboração de peças processuais; acompanhamento de
processos administrativos e judiciais, pesquisa de
jurisprudência e doutrina.
Aspectos comportamentais: comprometimento,
comunicação, organização, proatividade; facilidade em se
relacionar e em desenvolver trabalhos em grupo. 



O horário é flexível e pode ser ajustado conforme o
período do estagiário(a).
Interessados, enviar currículo para: 
oportunidadetax@derraik.com.br
Currículos que não atendam qualquer um dos requisitos
indicados anteriormente serão desconsiderados.
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Vaga – Mercado de Capitais
Requisitos:
Para estagiário – cursando 4º e 5º ano;
Para advogado Jr. – até dois anos de formado;
Experiência em mercado ou societário;
Interessados, enviar currículo para: 
rh@monteirorusu.com.br
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Fialdini Einsfeld Advogados
O escritório Fialdini Einsfeld Advogados está contratando
estagiário. Lidamos com contencioso cível e contencioso
administrativo, ambos com casos estratégicos e com
enfoque no setor farmacêutico.
Requisitos: 
Experiência prévia na área de contencioso cível; 
Daremos preferência para candidatos que estejam
cursando o 4º ano em 2021.
Sobre a vaga:
Atividades: acompanhamentos processuais, diligências
forenses, redação de peças e de consultas.
Bolsa de estágio compatível com mercado + VR;
No momento, estamos trabalhando remotamente por
tempo indeterminado.
Interessados, enviar currículo para:
juliana.reis@feadv.com.br



BOLET IM  DE  ESTÁGIO

Centro Acadêmico João Mendes Jr.

Faculdade de Direito Mackenzie

Obs.: A organização das vagas se dá a partir da

disponibilidade para 1º semestre em diante

Grupo Cimed 
Vaga é para atuar com eficiência jurídica e gestão do
contencioso.
Requisitos:
Cursando o 5º ano em 2021;
Afinidade com tecnologia jurídica;
Conhecimento das áreas tributária e trabalhista;
Rápido aprendizado e fácil adaptação à ambiente
dinâmico, perfil organizado.
Sobre a vaga:
Principais atividades: reporte e acompanhamento de
processos e procedimentos internos, elaboração de
relatórios e apresentações.
Empresa sediada nos Jardins, São Paulo.
Interessados, enviar currículo para: 
samuel.mello@grupocimed.com.br


