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Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Áreas: corporate banking, contratos e
contencioso (acompanhamento de processos
judiciais e administrativos)
Benefícios: bolsa-auxílio acima do mercado;
vale refeição, vale alimentação e vale
transporte; seguro de saúde e odontológico;
seguro de vida; bônus anual

Cursando 2o ou 3o semestre no período
noturno 
Inglês avançado/fluente

Encaminhar currículo para:
gabriela.soares@br.bnpparibas.com

Banco BNP Paribas Brasil S.A. 
Sobre a Vaga:

Requisitos: 

Inscrição:

mailto:gabriela.soares@br.bnpparibas.com


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Carga horária: 4 horas, durante o período
vespertino
Benefícios: bolsa auxílio (R$600,00) + vale
transporte (R$185,00)
Início: a combinar

Cursando, no mínimo, 3o ano (5o
semestre)

Interessados, favor encaminhar seus
currículos para o email
1varadefamiliatatuape@gmail.com, até o
dia 12 de janeiro de 2022 (quarta-feira),
para triagem e convocação para prova e
entrevista, a ser realizada na última
semana de janeiro de 2022

TJSP - 1a Vara da Família e Sucessões -
Foro Regional do Tatuapé
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: trabalhista
Localização: Centro de São Paulo 

Cursando do 3o ao 8o semestre, no
período noturno
Proativo
Comunicativo

Encaminhar CV para:
advocacia.aydar@gmail.com e
aydar.advocacia2@gmail.com 
Disponibilidade para entrevista em
Dezembro de 2021 – Início em Janeiro
de 2022

Aydar Advocacia
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:advocacia.aydar@gmail.com
mailto:aydar.advocacia2@gmail.com


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: contencioso empresarial 
Benefícios: bolsa estágio compatível com o
mercado 
Horário a combinar
Alternância entre atuação presencial e
remota

Cursando a partir do 4o ano,
preferencialmente no período noturno
Inglês intermediário
Boa redação
Espírito de equipe
Experiência prévia é desejável

Os currículos devem ser enviados para o e-
mail selecao@pdpadv.com.br

Prandini, De Luca & Pimenta Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos:

Inscrição:

mailto:selecao@pdpadv.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: Oscar Freire
Atividades: elaboração de relatórios, pesquisa de
jurisprudência, diligências em órgãos judiciais e
administrativos, elaboração de petições de baixa
e média complexidade, entre outras
Carga horária: 6 horas
Benefícios: bolsa estágio compatível com o
mercado + auxílio transporte + seguro de vida

Cursando 4o a 6o semestre
Início imediato 
Diferencial: experiência prévia em contencioso
tributário e/ou cível será considerado como
diferencial

Os interessados deverão enviar currículo para
aizabel@machadonunes.com.br e
mpelozzo@machadonunes.com.br com o
assunto: “Estagiário Tributário - indicar o
semestre que está cursando

Machado Nunes
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: contencioso cível 
Localização: rua Oscar Freire 379, São Paulo 
Atividades: elaboração supervisionada de peças
processuais; diligências externas;
acompanhamento processual; e pesquisas
doutrinárias e jurisprudenciais
Benefícios: bolsa auxílio compatível com o
mercado e VR

Curando entre 5o e 7o semestre
Conhecimento em Pacote Office
Experiência prévia em outros escritórios será
considerado um diferencial 

Os currículos deverão ser enviados indicando o
assunto "Processo Seletivo Estágio – São
Paulo/SP – Contencioso Cível" para o seguinte e-
mail: vagascivelsp@maneira.adv.br

Maneira Advogados 
Sobre a Vaga: 

Requisitos:

Inscrição:

mailto:vagascivelsp@maneira.adv.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Atividades: pesquisas jurídicas e de mercado, tanto
no contexto de nossa atividade consultiva quanto
no âmbito de projetos específicos e processos de
autorização junto aos reguladores; consultivo
regulatório, incluindo elaboração de memorandos
e opiniões legais; elaboração dos documentos de
protocolo para pedidos de autorização de
instituições financeiras, instituições de pagamento
e demais entidades sujeitas a autorização pelo
Banco Central; análise e elaboração de contratos,
tanto em demandas dia a dia quanto projetos
específicos de nossos clientes; e assessoria a
grandes empresas (varejo e outros setores da
economia) nos seus investimentos em soluções de
pagamento e aplicação de tecnologia aos seus
negócios e operações

Bancos e Instituições Financeiras / Fintech e
Meios de Pagamento
Sobre a Vaga:



 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Cursando 6o a 8o semestre
Inglês fluente ou avançado
Interesse por novas tecnologias e inovações
regulatórias 
Interesse e disponibilidade para aprender e
estudar a regulamentação do Banco Central
aplicável às atividades de nossos clientes (assunto
que, reconhecemos, é pouco tratado na faculdade)
Sólido conhecimento em direito comercial e das
obrigações.
São considerados diferenciais: conhecimento
prévio da regulamentação bancária ou de
mercado de capitais; proficiência com números;
conhecimento prévio de matemática financeira; e
histórico de engajamento acadêmico
extracurricular.

Envie seu currículo para o e-mail
“rh@cesconbarrieu.com.br”, com assunto “Estágio
– Bancos e Instituições Financeiras / Fintech e
Meios de Pagamento” 

Requisitos:

Inscrição:



 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Áreas: tributário
Localização: São Paulo
Benefícios: bolsa auxílio compatível
com o mercado; auxilio transporte; vale
refeição; seguro de vida

Cursando 7o ou 8o semestre em 2022
Inglês fluente
Ser diligente e proativo 
Diferencial: Experiência em
contencioso tributário (Judicial e
Administrativo)

Enviar CV para
recrutamento@freitasleite.com.br.
Informe no campo do assunto: Vaga
Estágio Tributário

Lucas Leite Avaad Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos:

Inscrição:

mailto:recrutamento@freitasleite.com.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: societário e M&A 
Atividades: participação em due delligences
em empresas de pequeno e médio porte;
elaboração de atos societários, tais como
alteração de contratos social e ata de reunião
de sócios; realização de registros perante à
Junta Comercial e a BACEN; relacionamento
com cliente e participação em reuniões;
relacionamento com paralegais para
cumprimento de demandas societárias e
regulatórias

Cursando a partir do 7o semestre
Contato prévio com societário ou M&A 
Inglês avançado ou fluente

Inscreva-se pelo link: bit.ly/estagio-bva 

Barreto Veiga Advogados 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:


