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Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Localizado na região da Faria Lima;
Contato próximo com os sócios por ser um
escritório "boutique";
Benefícios: bolsa auxílio compatível com o
mercado + vale transporte + vale refeição;

Cursando qualquer semestre no período
matutino;

Enviar currículo para: contato@mdt.adv.br
No assunto, indicar: "Vaga de Estágio / Nome".

Morais Donnanelo Toshiyuki
mdtg.com.br
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://mdtg.com.br/


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: contencioso tributário;
Horário: das 10h às 17h30 (1h30 de almoço);
Bolsa auxílio: compatível com o mercado;
Benefícios: vale transporte, vale refeição e
seguro de vida.

Cursando do 1º ao 3º ano (noturno);
Prévia experiência em direito tributário será um
diferencial.

Enviar currículo para Rogério A. V. Gomez Filho
(rogerio.gomez@rgodoi.com.br), Melina Moraes
de Paula Souza (melina.souza@rgodoi.com.br)
e/ou Larissa Raquel Di Stefano
(larissa.stefano@rgodoi.com.br).

R. Godoi 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

Remuneração e benefícios a serem tratados na
entrevista;
Atividades: elaborar planilhas de baixa e alta
complexidade, organizar e analisar contratos,
contribuir com a revisão de minutas, realizar
relatórios semanais e mensais de desempenho,
futuramente realizar contratos.

Cursando do 3º ao 6º semestre (noturno);
Boa capacidade de comunicação oral e escrita;
Conhecimento no Pacote Office (Excel avançado);
Proatividade, organização, perfil de empresa;
Experiência na área de contratos será um
diferencial

Enviar currículo para:
recrutamento.juridico@helloo.com.br

Helloo
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

Localizado no Itaim Bibi;
Benefícios: bolsa estágio compatível com o
mercado, vale transporte e vale refeição;
Atividades: elaboração de petições e
memorandos, pesquisas de doutrina e
jurisprudência, acompanhamento processual,
elaboração de relatórios, diligências em fóruns e
órgãos públicos, atualização do sistema interno
do escritório, contato com cliente sobre dúvidas
e solicitações de documentos, contratação de
correspondentes, emissão de guias processuais,
etc.

Cursando o 2º ou 3º ano em 2022;
Experiência prévia;

Enviar currículo para:
beatriz.amaral@fkgadv.com.br
No assunto, indicar: "Estágio - Contencioso Cível".

Forbes Kozan e Gasparetti Advogados
fkgadv.com.br
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://fkgadv.com.br/


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Áreas de atuação: corporte banking, contratos,
contencioso: acompanhamento de processos
judiciais / administrativos;
Benefícios: bolsa auxílio acima do mercado, vale
refeição, vale alimentação, vale transporte,
seguro de saúde e odontológico, seguro de vida,
bônus anual.

Cursando o 2º ou 3º ano (noturno);
Inglês avançado / fluente.

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

Banco BNP Paribas Brasil S.A.
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

Localizado na Oscar Freire;
Área: direito tributário;
Atividades: elaboração de relatórios, pesquisa de
jurisprudência, diligências em órgãos judiciais e
administrativos, elaboração de petições de baixa
e média complexidade etc.;
Início imediato;
Carga horária de 6h por dia;
Bolsa estágio compatível com o mercado +
auxílio transporte + seguro de vida.

Cursando do 4º ao 6º semestre;
Experiência prévia em tributário e/ou cível será
considerado como diferencial.

Enviar currículo para:
aizabel@machadonunes.com.br e
mpelozzo@machadonunes.com.br
No assunto, indicar: "Estágio Tributário -
[semestre que está cursando].

Escritório 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: temas de startup, tecnologia e venture
capital;
Remuneração compatível com o valor de
mercado e benefícios.

Cursando a partir do 4º semestre;
Inglês avançado será um diferencial.

Enviar currículo para: apn@vilarinho-law.com
No assunto, indicar: "Vaga Estagiário".

Vilarinho 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: contencioso cível e arbitragem;
Localizado na Alameda Santos;
Bolsa auxílio compatível com o mercado, vale
refeição e vale transporte.

Cursando preferencialmente o 3º ano;

Enviar currículo para:
ffrois@douradocambraia.com.br e para
gcauchioli@douradocambraia.com.br
No assunto, indicar: "VAGA ESTÁGIO - D&C".

Dourado & Cambraia 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

Jornada de trabalho: 4 horas durante o período
vespertino;
Bolsa auxílio: R$600,00 + R$185,00 (auxílio
transporte);
Início: a combinar.

Cursando no mínimo no 3º ano do curso de
Direito (5º semestre).

Enviar currículo até dia 12 de janeiro de 2022
para: 1varadefamiliatatuape@gmail.com;
Será realizada triagem e convocação para prova
e entrevista, a ser realizada na última semana de
janeiro de 2022.

1ª Vara da Família e das Sucessões (Foto
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

Localizado no Jardim Europa;
Duas vagas abertas (áreas: 1 vaga para
contencioso cível e 1 vaga para trabalhista).

Cursando a partir do 3º ano de Direito;
Experiência na área será considerado um
diferencial.

Enviar e-mail para: caroline@cafaro.com.br;
No assunto, indicar: "Vaga de Estágio".

Cáfaro Sociedade de 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

3 vagas abertas nas áreas: tributário, trabalhista
e consultivo e estratégia de negócios (com foco
em contratos comerciais e cíveis);
Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, podendo operar
sob regime de home office;
Carga horária: 6h/dia;
Benefícios: bolsa compatível com mercado,
Gympass, seguro de vida e PLR.

Cursando a partir do 3º ano de Direito em 2022;
Desejável inglês avançado;
Atenção ao detalhe, habilidades de formatação,
interesse pela área e ser gente boa;

Inscrição até dia 10/12 através do formulário:
https://tn.adv.br/carreira/
Nomear o currículo como "NOME DO
CANDIDATO - ÁREA PRETENDIDA".

Thielmann Nogueira Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://tn.adv.br/carreira/?fbclid=IwAR0tgyz7oAtckyBRZOgyC-OuolU_eRNZdTvnDECbfq08YosqjFIOjlfOkpA


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Vaga de trabalho no gabinete da Dra. Clarissa
Rodrigues - a Dra. circula por diversas varas
cíveis da capital, propiciando amplo
conhecimento sobre diversos tipos de processo
e funcionamento do TJ;
Remuneração: bolsa de R$600,00 por mês;
Horário de 4h por dia - atualmente em regime
home office (100% flexível);

Cursando preferencialmente a partir do 3º ano;

Enviar currículo para: nahiaramlf@tjsp.jus.br

TJSP - Varas Cíveis
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

Localizado na Vila Olímpia;
Área: direito de família e sucessões;
Horário: das 13h às 19h;
Atividades internas e externas.

Cursando o 3º ou 4º ano;
Experiência prévia em contencioso será um
diferencial.

Enviar currículo para:
contato@simoesabrao.com.br
No assunto, indicar: "Vaga de Estágio Direito de
Família".

Simões Abrão 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

Cursando a partir do 6º semestre de Direito;
Habilidades no Pacote Office.

Enviar currículo para: 
 curriculo@assuncaoadvocacia.com.br

Assunção Advocacia
Requisitos:

Inscrição:



 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Estagiário responsável pela rotina geral jurídica
(cível-contencioso-consultivo);
Atividades: elaboração de petições, avaliações de
contratos, acompanhamento de publicações e 
 prazos; expedição de pagamento de guias
judiciais, visitas aos fóruns, entre outras.
Horário: das 9h às 16h, com 1h de almoço -
regime híbrido;
Local: Zona Sul - Berrini / SP;
Benefícios: assistência médica e odontológica,
auxílio creche, seguro de vida, vale refeição e
transporte, salário compatível com o mercado;

Cursando o 7º ou 8º semestre;
Disponibilidade para início imediato;
Desejável conhecimento de desenvolvimento
processual e em expedição de guias judiciais.

Enviar currículo para:
danieli.santos@superbid.net
No assunto, indicar "Vaga de Estágio + semestre"

Escritório
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

Localizado na Praça Roosevelt;
Área: contencioso cível;
Possibilidade de início em janeiro/22;
Bolsa auxílio compatível com o mercado, além do
pagamento de VT.

Cursando ou iniciando o 7º semestre no próximo
ano, preferencialmente no período noturno;
Experiência prévia e inscrição na OAB serão
considerados como diferenciais.

Enviar currículo para:
gabriella@meloalmada.com.br
No assunto, indicar: "Vaga de Estágio".

Melo Almada Advogados Associados
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: direito civil;

Cursando 4º ou 5º ano;
Experiência anterior em escritório, na área de
direito privado.

Enviar currículo para: beatrizalaia@hotmail.com

Wilton Gomes Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:


