
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

5ª Vara da Fazendo Pública – Fórum Hely Lopes
Vaga para estágio junto ao Dr. José Gomes Jardim Neto.
Sobre a vaga:
Oportunidade para aprofundar em temas de Direito
Público – como processo administrativo geral,
desapropriação, casos de direito tributário etc.;
Atividades: elaboração de sentenças, e, eventualmente de
decisões, bem como de votos para o Colégio Recursal, do
Juizado Especial da Fazenda Pública;
20 Horas semanais, nos termos do CIEE;
R$600,00 de bolsa (VT de R$180,00, com ressalva de que
não tem sido pago desde o início da pandemia, pois está
funcionando em teletrabalho. Início previsto para começo
de 2021.
Interessados, enviar currículo para: 
msellito9@usp.br
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Trench Rossi Watanabe Advogados
A equipe de Direito Penal Empresarial do escritório Trench
Rossi Watanabe, localizado próximo ao Shopping
Morumbi, busca estagiário para integrar a equipe.
Sobre a vaga:
Bolsa auxílio e demais benefícios compatíveis com os
demais escritórios do mercado.
Requisitos:
2º ou 3º ano (faculdades Mackenzie, USP e PUC);
Interesse na área de direito penal e direito processual
penal;
Inglês intermediário / avançado;
Participação em grupo de estudos ou elaboração científica
na área serão considerados diferenciais.
Interessados, enviar currículo para:
camila.santos@trenchrossi.com
indicando no assunto o semestre da faculdade que estará
cursando em Jan/2021.
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Vinhas & Redenschi Advogados
Equipe de Direito Civil do escritório busca estagiário para
integrar a equipe.
Sobre a vaga:
Localizado em Moema;
Bolsa auxílio e benefícios compatíveis com os demais
escritórios do mercado.
Requisitos:
Cursando 2º ou 3º ano da faculdade;
Preferencialmente cursando no período matutino;
Inglês avançado;
Espanhol será considerado um diferencial.
Interessados, enviar currículo para: 
cmolina@vradv.com.br
indicando no assunto o semestre da faculdade que estará
cursando em Jan/2021
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Escritório Ferreira Rosa
Sobre a vaga:
Atuação na área trabalhista;
Bolsa auxílio a combinar;
Horário a combinar;
Localizado no Itaim Bibi
Requisitos:
Cursando a partir do 5º semestre;
Conhecimento básico de Word, Excel e Outlook;
Desejável experiência anterior em escritório.
Interessados, enviar currículo para: 
elisa.franco@frosa.com.br
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Fiquem Sabendo
Fiquem sabendo, agência de dados especializada na Lei de
Acesso à Informação, está contratando estagiário de
Direito. Buscamos alguém que se identifique com o nosso
propósito, que seja apaixonado e possa vir a integrar
nossa equipe permanentemente.
Sobre a vaga:
Atividades: acompanhamento de decisões de órgãos
judiciais e administrativos na área de transparência
pública, desenvolvimento de pesquisas jurídicas
envolvendo transparência pública, auxílio na redação de
peças jurídicas, auxílio na realização de levantamentos e
apoio na solução de dúvidas jurídicas da equipe de
jornalismo.
Requisitos:
Afinidade com direito administrativo e constitucional;
Cursar 3º ano em 2021;
Disponibilidade para trabalhar no período diurno;
Vaga para estágio remoto, 6 horas por dia.
Interessados, enviar currículo para:
bruno@fiquemsabendo.com.br 
com o assunto “Estágio de Direito”
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Sacha Calmon – Misabel Derzi Consultores e
Advogados
Escritório oferece cobertura nacional, com sedes em Belo
Horizonte Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, além de
ampla rede de correspondentes em todo o território
nacional. Escritório se diferencia pela especialização, com
atuação exclusiva no Direito Tributário: contencioso
tributário administrativo e judicial, elaboração de
pareceres jurídicos e opiniões legais especializadas.
Sobre a vaga:
Bolsa estágio competitiva, vale refeição superior à média
do mercado e auxílio transporte;
Localizado na Av. Angélica, 2.220, Higienópolis.
Requisitos:
Graduação em Direito – preferencialmente a partir do
quinto semestre;
Interessados, enviar currículo e histórico de notas para:
recrutamento_sp@sachacalmon.com.br
com o assunto “Vaga de Estágio SCMD”.
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Muriel Medici Franco Advogados
Sobre a vaga:
Atuação na equipe de contencioso cível e arbitragem;
O escritório está em regime de home office no mínimo até
fevereiro, mas as instalações físicas ficam na Av. Brig. Faria
Lima, 2055;
Bolsa auxílio compatível com o mercado + VR + VT.
Requisitos:
Iniciando em 2021 o 5º, 6º ou 7º semestres;
Inglês fluente;
A experiência prévia em contencioso e arbitragem não é
necessária, mas será considerada um diferencial.
Interessados, enviar currículo para: 
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De Vivo, Castro, Cunha e Whitaker Advogados
Sobre a vaga:
Localizado no Itaim Bibi;
Equipe tributária;
Atividades: acompanhamentos processuais, elaboração de
peças processuais e relatórios, diligências externas,
pesquisa de jurisprudência e contato direto com
advogados correspondentes;
Bolsa auxílio compatível com o mercado + VT.
Requisitos:
Cursando o 3º ano em 2021;
Conhecimento de Pacote Office, especialmente Word e
Excel;
Bom relacionamento interpessoal, proatividade e
organização;
Experiência prévia na área será considerada diferencial.
O processo seletivo será realizado em janeiro de 2021.
Interessados, encaminhar currículo com assunto “CV
TRIBUTÁRIO" para:
mcarvalho@devivocastro.com.br
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COTS Advogados e MG Advogados
Venha fazer parte de um dos maiores escritórios de direito
digital e propriedade intelectual do país.
Sobre a vaga:
Atuará na esfera administrativa, elaborando e
acompanhando notificações extrajudiciais em matéria de
direitos autorais, além da negociação de acordos;
Bolsa auxílio de R$1500,00.
Requisitos:
Estar cursando 3º ano ou 6º e 7º semestre (graduação
prevista entre dez/2023);
Disponibilidade para estagiar das 9h às 16h (com 1h de
descanso) ou das 13h às 19h;
Proatividade e dinamismo, comunicação e posicionamento
firme, capacidade de organização e raciocínio lógico;
Ter bom conhecimento do pacote MS Office;
Ter fluência na língua inglesa (será aplicado teste).
Interessados, enviar currículo para: 
contato@cots.adv.br
mencionando a preferência de horário.
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BRL Trust
Vaga de estágio para trabalhar com fundo de investimento
em participações (empresa atua com administração
fiduciária e gestão de fundos de investimento)
Requisitos:
Inglês fluente;
Cursando até o 6º semestre.
Interessados, enviar currículo para:
vagas.juridico@brltrust.com.br
com o título “Vaga de Estágio – FIP”

Tauil, Chequer, Mayer, Brown
Sobre a vaga:
Estágio jurídico – compliance
Benefícios: bolsa auxílio + VR + VT
Requisitos:
Cursando Direito entre 6º e 7º semestre;
Inglês avançado / fluente.
Interessados, enviar currículo para: 
vagassp@mayerbrown.com 
indicando no assunto o tema de interesse (compliance)
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Tauil, Chequer, Mayer, Brown
Sobre a vaga:
Estágio jurídico – Mercado de Capitais
Benefícios: bolsa auxílio + VR + VT
Requisitos:
Cursando Direito entre 6º e 7º semestre;
Inglês avançado / fluente.
Interessados, enviar currículo para: 
vagassp@mayerbrown.com 
indicando no assunto o tema de interesse.

Corrêa Gontijo Advogados
Sobre a vaga:
Estágio com início imediato na área de direito penal /
criminal;
Requisitos:
Cursando 3º ou 4º ano;
Carteira da OAB de estagiário será um diferencial;
Experiência na área será considerado um diferencial;
Período matutino ou noturno.
Interessados, enviar currículo em PDF para: 
marina@correagontijo.com.br e
helena@correagontijo.com.br
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Escritório Ferreira Rosa
Sobre a vaga:
Atuação na cível contenciosa;
Bolsa auxílio a combinar;
Horário a combinar;
Localizado no Itaim Bibi
Requisitos:
Cursando a partir do 7º semestre;
Conhecimento básico de Word, Excel e Outlook;
Indispensável experiência anterior no contencioso cível.
Interessados, enviar currículo para: 
elisa.franco@frosa.com.br

Antun Advogados Associados
Vaga de estágio na área de Direito Penal
Requisitos:
Cursando 4º ano (conclusão em 2022);
Experiência na área será considerada diferencial.
Interessados, enviar currículo para: 
nicole@antun.com.br
com assunto indicando “Vaga de Estágio”


