
Dezembro 2021

Boletim de Estágio
Centro Acadêmico João Mendes Júnior 

Faculdade de Direito Mackenzie



 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Horário: 14:00 ás 18:00
Benefícios: bolsa-auxílio de R$600 +
auxílio-transporte de R$185,27
Contrato feito CIDE
Atividades: auxílio na elaboração de
despachos e sentenças 
Área: penal

Encaminhar CV com título “Vaga de
estágio" para: danielajm@tjsp.jus.br

TJSP - 4a Vara Criminal de Guarulhos -
1a instância
Sobre a Vaga:

Inscrição:

mailto:danielajm@tjsp.jus.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: contencioso estratégico, cível, empresarial e
arbitragem
Atividades: elaboração supervisionada de peças
processuais de variados níveis de complexidade,
diligências a Fóruns, Tribunais e Câmaras Arbitrais,
acompanhamento processual, pesquisas
doutrinárias e jurisprudenciais
Localização: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº
28, 10º andar, São Paulo – SP, no regime de
trabalho presencial
Benefícios equivalentes ao mercado,
particularmente bolsa- auxílio, vale refeição, vale
transporte e seguro de vida

Cursando, preferencialmente, do 2o ao 4o ano
Inglês fluente é desejável 
Experiência prévia em outros escritórios será
considerado um diferencial

Encaminhar CV para: gilmara.lima@mpladv.com.br,
indicando como assunto “Processo Seletivo Estágio
SP 2021/2022”

Mannheimer, Perez e Lyra 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

Área: administrativo 
Atividades: elaboração de relatórios e petições,
pesquisa jurisprudencial e doutrinária,
protocolamento eletrônico de peças e
diligências externas
Horário: das 14:00 às 18:00

Cursando entre 3o e 6o semestre
Possuir amplo interesse em aprender e se
profissionalizar na área do Direito
Administrativo

Encaminhar CV para:
processoseletivomarcosamaral@hotmail.com

Advocacia Marcos Amaral e Associados 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:processoseletivomarcosamaral@hotmail.com


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: societário
Benefícios: bolsa auxílio de R$2.000,00,
assistência médica, odonto, gympass, seguro
de vida e VR

Cursando do 4o semestre em diante

Encaminhar CV para:
sabrynnadossantos@cofcointernational.com

COFO 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:sabrynnadossantos@cofcointernational.com


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Áreas: consultoria empresarial, imobiliária, tributária
e contencioso cível, tributário e arbitral
Atividades: pesquisa de jurisprudência, elaboração
de peças processuais com diversos graus de
complexidade e elaboração de relatórios
estratégicos
Localização: região da Bela Vista, próximo à Av.
Paulista
Bolsa auxílio e benefícios a combinar

Cursando entre 5o e 7o semestre
Estudar no período noturno 
Possuir experiências anteriores de trabalho será um
diferencial 
Interessar-se por pesquisas acadêmicas
relacionadas aos temas do estágio
Inglês avançado
Disponibilidade para trabalho em período integral (6
horas/dia)
Domínio verbal e escrito do português

Encaminhar CV para: contato@mluis.adv.br

MLuis Advogados Associados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:contato@mluis.adv.br

