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Defensoria Pública da União
DPU contrata estagiário (graduando ou pós graduando
para atuar na área cível (GT-Covid: demanda criada pelo
indeferimento do auxílio emergencial).
A DPU é localizada na rua Teixeira da Silva, n. 217, bairro
Paraíso, próximo ao metrô Brigadeiro
Sobre a vaga:
13h00 as 17h00 - segunda a sexta feira;
Atualmente a equipe trabalha em home office;
Bolsa auxílio: R$780,00 + VT;
Interessados, enviar currículo para: 
estagio.adm.sp@dpu.def.br

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Localizado na rua Alameda Santos, 637, ao lado do metrô
Brigadeiro.
Sobre a vaga:
12h00 as 18h00 ou 13h00 as 19h00;
Bolsa auxílio: R$787,98 + VT (R$10,00/dia, suspenso na
pandemia);
Interessados, enviar currículo para:
enrico.pereira@pgfn.gov.br
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Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBA)
Localizado em São Paulo - SP
Sobre a vaga - principais atividades:
Assessoria à diretoria do CBAr, acompanhamento na
coordenação dos projetos CBAr, divulgação dos eventos
no site e nas listas de e-mail do CBAr, controle das mídias
sociais (como Facebook, site, blog) e webmail e realizar
contato com os associados ao CBAr.
Horário: 6 horas por dia.
Requisitos:
Cursar do 3º ao 8º período;
Inglês fluente;
Domínio das ferramentas do Microsoft Office;
Domínio das redes sociais Facebook, LinkedIn e Outlook;
Interessados, enviar currículo para: 
cbar@cbar.com.br
Mais informações: (11) 4410-4523
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Escritório Motta Fernandes Advogados
Prezados, o escritório Motta Fernandes Advogados,
localizado na Av. Juscelino Kubitschek 1327, esquina com a
Av. Faria Lima, está contratando estagiário/a para atuar na
área de Recuperação Judicial e Falência. A rotina do
escritório é bem dinâmica, flexível e com um ótimo
ambiente de trabalho.
Requisitos:
Estar entre o 4º e 7º semestre;
Experiência prévia e inglês fluente serão considerados um
diferencial;
Interessados, enviar CV para:
carlos.biziak@mottafernandes.com.br
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Santos Neto Advogados
Estágio em Direito Bancário e Financeiro
Sobre a vaga:
Auxílio na estruturação de operações financeiras
relacionados ao agronegócio, análise e elaboração
supervisionada de contratos financeiros relacionados ao
agronegócio, análise e elaboração supervisionada de
instrumentos de garantia relacionados aos contratos
financeiro, auxílio em due diligences para viabilizar a
outorga de garantias, pesquisa e elaboração
supervisionada de memorandos sobre o agronegócio e
garantias reais.
Horários: de segunda a sexta feira, das 10h00 às 17h00
(com uma hora de almoço) ou das 14h00 às 20h00.
Requisitos:
Estar cursando do 4º ao 8º semestre de Direito;
Inglês fluente;
Benefícios:
Bolsa auxílio mensal de R$1.500 á R$2.300 mensais, vale
transporte (incluso na bolsa mensal) e seguro de vida.
Interessados, enviar currículo para Melissa Fiuza para:
melissa.fiuza@santosneto.com.br
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Cascione Pulino Boulos Advogados
O escritório Cascione Pulino Boulos Advogados está com
oportunidade para a seguinte área: Direito Concorrencial e
Antitruste
Requisitos:
Estar cursando a partir do 5º semestre;
Inglês avançado ou fluente;
Interessados mandar CV mencionando do assunto a área
de interesse para:
trabalheconosco@cascione.com.br

Mannrich Vasconcelos
Vaga para estagiário na área de contencioso trabalhista.
Requisitos:
A partir do 5º semestre de Direito;
Experiência com contencioso, em especial na área
trabalhista será um diferencial;
Benefícios: bolsa auxílio compatível com o mercado e
auxílio transporte.
Endereço: Av. Paulista, 1776, 23º andar.
Interessados, enviar currículo para:
carolinaneves@mannrichvasconcelos.com.br com cópia para
administrativo@mannrichvasconcelos.com.br
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Toron, Torihara & Cunha Advogados
O escritório especializado em Direito Penal está
contratando estagiário que esteja cursando 5º, 6º e 7º
semestre de Direito.
Requisitos:
Preferencialmente matriculado no período noturno;
Desejável experiência na área;
Endereço:
Av. Angélica, 688, 11º andar, Higienópolis.
https://lnkd.in/emrb8gW
Interessados, enviar currículo para:
beatriz@toronadvogados.com.br e para
bruna.cerone@toronadvogados.com.br

Escritório de Advocacia Celso Botelho de Moraes
Está contratando estagiário cursando o 5º semestre
noturno.
Interessados, enviar currículo para:
curriculo@advcbm.com.br
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Fórum Regional de Santana - 7ª Vara Cível
Abriu uma vaga para trabalhar com o Juiz de Direito do
Foro Regional de Santana, Dr. José Carlos de França
Carvalho Neto.
Sobre a vaga:
4 horas diárias;
Contrato pelo CIEE;
Atividades: auxílio na elaboração de despachos, decisões e
sentenças, acompanhamento de audiências, pesquisa de
doutrina e jurisprudência, auxílio nas demais atividades
forenses;
Bolsa auxílio de R$600 e VT;
Requisitos:
Preferência para alunos do terceiro ano de faculdade.
Interessados, enviar CV com o assunto "Estágio TJSP" para
o e-mail: 
jcneto@tjsp.jus.br
Obs.: atualmente, o trabalho está sendo em regime home
office.
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Jive
A Jive, gestora de fundos líder no mercado em investimentos
em ativos alternativos, busca estagiárixs de Direito entre o 3º
e 4º ano (noite e dia), com inglês avançado, para reforçar seu
time de Legal Claims. A vaga buscará dar novas utilizações
para seus conhecimentos de Direito e expandi-los para
novos mundos, como de finanças e economias.
Sobre a vaga:
Área de aquisição de processos judiciais ou arbitragem de
terceiros, com perspectiva de recebimento maior no futuro.
O trabalho envolverá análise de procedimentos
contenciosos, análise de êxito dessas ações com base na
jurisprudência, verificação de finanças de estados e
municípios e, conforme aptidão da pessoa e capacidade de
aprendizado, precificação do possível ativo. É uma vaga ideal
para quem gosta de ler processos, buscar entendimento dos
tribunais e quer aprender novas habilidades que fogem do
ensinamento dado nas faculdades de Direito. É um trabalho
dinâmico, de intensa discussão jurídica, com grande
exposição aos principais sócios da companhia e que costuma
atuar ao lado de grandes escritórios.
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jJive
A Jive oferece bolsa compatível de R$2.000, VR de R$30,00
por dia, seguro de vida, e, a critério da pessoa contratada,
subsídio de VT e plano de saúde.
Interessadxs, enviar e-mail com assunto "Estágio Legal
Claims | CV (nome)" para:
raquel.mendonca@jiveinvestments.com e para
lucas.orecchia@jiveinvestments.com

Control Union Warrants
A Control Union Warrants, multinacional do ramo do
agronegócio, está contratando estagiário do 3º e 4º ano de
Direito para atuar na área cível / empresarial (contratos e
contencioso).
Requisitos:
Inglês (intermediário ou avançado);
Interessados, enviar CV com uma breve apresentação no
corpo do e-mail para:
rbrito@controlunion.com
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Rezende Andrade e Lainetti Advogados
Vaga para estagiário, cursando o 4º e 5º ano.
Requisitos:
Desejável experiência com contencioso cível e carteira da
OAB.
Interessados, enviar currículo para:
veronica.jancanti@raadvogados.adv.br

2ª Vara Cível do Foro João Mendes - Gabinete do Juiz
Gabinete do juiz Dr. Renato Acácio de Azevedo Borsanelli.
Sobre a vaga:
Esquema CIEE, necessário realização de prova online para a
contratação;
Bolsa auxílio de R$780,00, sendo para 4 horas diárias.
Ambiente extremamente agradável e de muito aprendizado;
Contratação para o ano de 2021, com duas vagas para
estudantes, preferencialmente a partir do 4º ano.
Interessados, enviar CV para:
matheusfelipeego@gmail.com
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Massud, Sarcedo e Andrade - Sociedade de Advogados
O escritório Massud, Sarcedo e Andrade Sociedade de
Advogados iniciou o processo seletivo para a contratação
de estagiários para atuação exclusiva na área criminal
Requisitos:
Cursando o 4º ano;
OAB-E;
Experiência na área criminal.
Benefícios:
Bolsa auxílio compatível com o mercado, vale transporte e
vale refeição.
Interessados, enviar currículo para:
g.ancelmo@msasa.com.br



Cascione Pulino Boulos Advogados
O escritório Cascione Pulino Boulos Advogados está com
oportunidade para a seguinte área: contencioso.
Requisitos:
Estudantes do 9º e 10º semestre ou recém formados;
Inglês avançado ou fluente.
Interessados, enviar CV por e-mail mencionando a área de
interesse para:
trabalheconosco@cascione.com.br
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