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Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Localização: região da Faria Lima
Benefícios: bolsa auxílio compatível
com o mercado + vale transporte +
vale refeição

Cursando qualquer semestre no
período matutino

Enviar CV com assunto “Vaga de
Estágio / Nome” para:
contato@mdt.adv.br

Morais Donnangelo Toshiyuki
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:contato@mdt.adv.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Localização: Vila Olímpia
Horário: 6h/dia
Benefícios: Bolsa auxílio em valor
compatível com o mercado 

Estar cursando preferencialmente entre 1º,
2º ou 3° ano da faculdade
Inglês avançado

Enviar CV para: vagas@ddsa.com.br com o
título “Vaga de Estágio”

De Luca, Derenusson, Schuttoff &
Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos: 

Inscrição:

Área: tributário

Cursando 2o, 3o ou 4o ano
Desejável inglês avançado

Encaminhar CV para:
talentos@vpbg.com.br com assunto
“Estagiário (a) Tributário”

Vella, Pugliese, Buosi, Guidoni
Sobre a Vaga:

Requisitos: 

Inscrição:

mailto:vagas@ddsa.com.br
mailto:talentos@vpbg.com.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: cível
Localização: Av. Paulista – São Paulo
Atividades realizadas presencialmente

Cursando 2º a 4º ano
Experiência anterior em escritório de
advocacia, especialmente na
realização de petições, consultas,
guias e protocolos eletrônicos nos
respectivos sistemas dos tribunais
estaduais, além de ótima redação e
conhecimento em sistemas jurídicos

Enviar CV para:
recepcao@fidalgoadvogados.com

Fidalgo Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos: 

Inscrição:

mailto:recepcao@fidalgoadvogados.com


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: contratual, administrativo, compliance
contencioso judicial e afins
Localização: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos,
105, 23º andar - São Paulo
Duração do contrato: 24 meses
Benefícios: bolsa auxílio compatível com o mercado
+ vale alimentação (R$15,53 por dia de trabalho,
pago em dinheiro) + vale transporte (pago em
dinheiro) + seguro de vida + férias remuneradas (30
dias/ano de acordo com a legislação)

Cursando entre 4º e 7º semestre
Inglês avançado 
Disponibilidade para estagiar 6hrs por dia (10h-
17h), contando com o intervalo de almoço de uma
hora e descanso

Encaminhe seu CV em inglês para Adriana Yuri
(adrianay.costa@hauwei.com), com o título “Estágio
em CORPORATE {contratual, administrativo,
regulatório, compliance contencioso judicial e afins}
(área jurídica) – SÃO PAULO”

Hauwei
Sobre a Vaga:

Requisitos: 

Inscrição:

mailto:adrianay.costa@hauwei.com


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Áreas: administrativo, econômico, empresarial,
falimentar e societário
Atividades: atuação em processos judiciais e
arbitrais; realização de pesquisas de doutrina e
jurisprudência; acompanhamento processual;
acompanhamento processual; elaboração de
peças; participação na definição de estratégia
processual; realização de diligências; elaboração
de apresentações; participação e colaboração em
peças e pesquisas envolvendo procedimentos
arbitrais; participação em trabalhos
interdisciplinares e auditorias

Cursando 3º ou 4º ano
Inglês avançado/fluente será considerado um
diferencial

Enviar CV com assunto “Estágio – Contencioso”
para: trabalheconosco@cascione.com.br

Cascione Pulino Boulos Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição: 



 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Localização: Moema
Atividades: apoio na elaboração de
contratos e petições e 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 à bolsa.

Cursando 3o ou 4o ano

Acessar www.forbes.adv.br > acessar a aba
“Carreiras” > realizar o cadastro e a prova
online. Os selecionados serão convidados
para uma entrevista pessoal 

Teixeira Fortes Advogados Associados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

http://www.forbes.adv.br/


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: tributário e compliance (LGPD e afins)
Localização: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105,
23º andar - São Paulo
Duração do contrato: 24 meses
Benefícios: bolsa auxílio compatível com o mercado +
vale alimentação (R$15,53 por dia de trabalho, pago em
dinheiro) + vale transporte (pago em dinheiro) + seguro
de vida + férias remuneradas (30 dias/ano)

Cursando a partir do 3º ano 
Inglês avançado 
Disponibilidade para estagiar 6hrs por dia (10h-17h),
contando com o intervalo de almoço das 13h às 14h

Enviar CV em inglês para Eliza Ho
(elisa.jing.ho@hauwei.com) e Deborah Cilento
(Deborah.milla.cilento@hauwei.com), com o título
“Estágio em Tributário e Compliance {LGPD e Afins} (área
jurídica) – SÃO PAULO”

Hauwei
Sobre a Vaga: 

Requisitos:

Inscrição:

mailto:elisa.jing.ho@hauwei.com
mailto:Deborah.milla.cilento@hauwei.com


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: contencioso tributário
Localização: São Paulo

Cursando 3º ou 4º ano
Disponibilidade para estagiar no período das
10h às 17h
Ter perfil proativo e boa redação
Experiência na área será considerado um
diferencial

Enviar CV para:
graziela@mauleradvogados.com.br

Mauler Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

área: corporate 

Cursando 3o ou 4o ano
Desejável inglês avançado

Encaminhar CV para:
talentos@vpbg.com.br com assunto
“Estagiário (a) Corporate”

Vella, Pugliese, Buosi, Guidoni
Sobre a Vaga:

Requisitos: 

Inscrição:

mailto:graziela@mauleradvogados.com.br
mailto:talentos@vpbg.com.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: compliance e concorrencial

Cursando do 3º ao 7º semestre, no
período noturno
Inglês fluente

Enviar CV para Carla Lamberti
(crl@diascarneiro.com.br) com o nome da
área no título do e-mail

Dias Carneiro Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:crl@diascarneiro.com.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: tributário
Localização: Vila Olímpia
Atuação inicial em home office
Benefício: bolsa compatível com o mercado

Cursando 4º ano da faculdade
Boa formação e formação acadêmica sólida
Inglês avançado
Prévia experiência em escritório de advocacia
Experiência na área será considerada um
diferencial

Enviar CV com assunto “CV – Vaga de Estágio
– nome completo” para:
luana.figueiredo@castrobarros.com.br e
andrey.felippe@castrobarros.com.br

Castro Barros Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:luana.figueiredo@castrobarros.com.br
mailto:andrey.felippe@castrobarros.com.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: tributário
Atividades: redigir peças processuais,
artigos jurídicos para o site, contratos e
relatórios para clientes; efetuar pesquisa
de doutrina e de jurisprudência
Localização: Moema – São Paulo
Possibilidade de efetivação é muito
elevada
Benefício: bolsa compatível com o
mercado

Cursando 8º ou 9º semestre
Disponibilidade para trabalhar
presencialmente
Experiência na área é um diferencial

Enviar CV com assunto “VAGA DE ESTÁGIO
– ALEIXOMAIA” para:
rh@lureconsultoria.com.br

AleixoMaia
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:rh@lureconsultoria.com.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Áreas: contratos, societário e contencioso cível
Localização: Butantã
Carga horária: 30 horas semanais (matutino ou
vespertino)
Atividades: elaboração e análise de contratos diversos
(em português e inglês); realização e acompanhamento
da rotina societária das empresas do grupo; apoio
pontual em demandas de regulatório, bancário,
contencioso, ambiental, entre outros; pesquisa em
legislação e jurisprudência
Trabalho interno em modelo híbrido
Benefícios: bolsa-auxílio compatível com o mercado; vale
transporte ou estacionamento; vale-refeição e/ou
alimentação; seguro de vida; e seguro saúde e dental

Cursando 3º, 4º ou 5º ano
Boa comunicação escrita e verbal em língua portuguesa
Inglês fluente ou avançado
Experiência anterior nas áreas será considerado um
diferencial
Não é necessário ter carteira de estagiário da OAB 
Disponibilidade para início imediato

Gran Bio Investimentos S/A
Sobre a Vaga:

Requisitos:



 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Enviar CV para: recrutamento@granbio.com.br e
gustavo.rudge@granbio.com.br

Gran Bio Investimentos S/A
Inscrição:

Área: penal
Localização: Alameda Santos

Cursando 4o ou 5o ano
Boa redação e facilidade para comunicação 
Carteirinha da OAB
Experiência na área será considerado um
diferencial 

Enviar CV para:
pamela.mendes@projetojc.com.br com o
assunto “Vaga de estágio”

Battaglia & Vidilli
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:recrutamento@granbio.com.br
mailto:gustavo.rudge@granbio.com.br

