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Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: penal (foco em crimes econômicos)
Localização: Itaim
Atualmente em home office 
Benefícios: salário compatível com o
mercado

Cursando até o 7º semestre

Aos interessados, encaminhar o currículo
no formulário abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSefRT8HV6pSI0LE4ag0nUzLXegOV-
iKA1VOUNi3Fiu-0-tdSQ/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_lin
k 

Moraes Pitombo Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefRT8HV6pSI0LE4ag0nUzLXegOV-iKA1VOUNi3Fiu-0-tdSQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: tributário

Cursando 2º ou 3º ano em janeiro
de 2022

Enviar currículo para:
adm@freitasvieira.com

Freitas & Vieira Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos: 

Inscrição:

Localização: Fórum Hely Lopes Meirelles
Atualmente em home office
Carga horária: 4hrs diárias no período da
tarde
Contratação e pagamento serão feitos por
intermédio do CIDE
Benefícios: bolsa (cerca de 600 reais) + VT
(suspenso enquanto perdurar o regime
home office) 

Cursando a partir do 2º ano

Enviar currículo para cagarcia@tjsp.jus.br

TJSP - 14ª Vara da Fazenda Pública 
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: tributário
Atividades: análises processuais; elaboração
de petições; elaboração de recursos; auxílio
na pesquisa de doutrina e jurisprudência;
diligência aos fóruns para despachar, realizar
acompanhamento de processos, cargas,
retirada de guias, entre outros
Benefícios: 2º ano: R $1.850,00 (bolsa auxílio +
VR e VT pagos em dinheiro); 3º ano: R$
2.050,00 (bolsa auxílio + VR e VT pagos em
dinheiro).

Cursando 4o ou 5o semestre 
Desejável experiência prévia em contencioso

Enviar CV pelo site:
https://curriculos.innocenti.com.br/envie-seu-
curriculo/?
fbclid=IwAR1L3QgQYVh7btZowmJONjYFax6G
O6Ay9oYxTS_uqXtXDNCJriYYmlQOIpo

Innocenti Advogados Associados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://curriculos.innocenti.com.br/envie-seu-curriculo/?fbclid=IwAR1L3QgQYVh7btZowmJONjYFax6GO6Ay9oYxTS_uqXtXDNCJriYYmlQOIpo


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Benefícios: bolsa auxílio (em torno
de R$1000)

Cursando a partir do 3o ano
Interesse em Direito
Administrativo
Preferencialmente PCD

Enviar CV para:
livia.nascimbem@cpb.org.br 

Comitê Paralímpico Brasileiro
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Área: tributário

Cursando 3o ou 4o ano 

Enviar CV para
estagio@sabz.com.br
Mais informações:
www.sabz.com.br/vagas

SABZ Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:estagio@sabz.com.br
http://www.sabz.com.br/vagas


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: cível/trabalhista
Localização: Vila Olímpia

Cursando a partir do 6o semestre

Enviar CV para:
l.queiroz@monteironeves.com.br e
g.machado@monteironeves.com.br

Monteiro & Neves 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: recuperação judicial
Benefícios: bolsa compatível com o ano
de faculdade + VR + VT

Cursando 3º ou 4º ano
Experiência prévia em contencioso
cível 
Desejável: experiência na área de
recuperação judicial e falência 
perfil proativo e organizado 

Enviar CV por e-mail para
beatriz.vellozo@ndn.adv.br, apontar no
título: “CV Vaga de Estágio”

NDN 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: cível 
Localização: Av. Paulista
Trabalho presencial 

Cursando 4o ano 
Experiência anterior em escritório
(contencioso cível, bancário,
especialmente na realização de petições
simples, consultas, guias e protocolos
eletrônicos nos respectivos sistemas dos
tribunais estaduais, além de ótima
redação e conhecimento em sistemas
jurídicos)

Os CVs deverão ser encaminhados para o
seguinte e-mail:
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: contencioso cível estratégico e imobiliário
Localização: Rua Cincinato Braga (próximo à
estação Brigadeiro do metrô)
Atividades: análise e acompanhamento de
processos, pesquisas jurisprudenciais e
doutrinárias, realização de diligências, elaboração
de peças e confecção de relatórios
Carga horária: 06 horas por dia
Regime presencial 

Cursando entre 5o e 8o semestre

Enviar mail para vanessa@vivianeamaral.com.br
com seu CV em anexo
No assunto, coloque “[VAGA DE ESTÁGIO +
NOME + SEMESTRE DA FACULDADE]”.
Para mais informações sobre o escritório, acesse:
https://www.vivianeamaral.com.br/vivianeamaral/

Viviane Amaral Advogados Associados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://www.vivianeamaral.com.br/vivianeamaral/


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Áreas de interesse: trabalhista, processo do
trabalhos, cível, processual civil e empresarial 
Atividades: auxílio na elaboração de contratos,
de peças processuais, acompanhamento
processual de demandas em geral, cadastro de
processos em sistema, diligências, dentre outras
tarefas da atividade cotidiana da advocacia em
escritório

Cursando a partir do 7o semestre
Perfil pessoal: Dinamismo, comprometimento,
disposição em aprender, proatividade,
organização

Enviar CV para:
mariana.capovilla@sauracapovilla.com

Saura & Capovilla 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

Área: tributário

Cursando 4º ou 5º ano em janeiro
de 2022
Experiência em contencioso
tributário 

Enviar currículo para:
adm@freitasvieira.com

Freitas & Vieira Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos: 

Inscrição:

Área: bancário e financeiro 

Cursando a partir do 9o semestre 

Enviar CV para
recursoshumanos@vieirarezende.
com.br com o assunto "Vaga
Estágio – Bancário & Financeiro"

Vieira Rezende Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:


