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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: contencioso cível imobiliário;
Localizado a 5 minutos do metrô Pinheiros;
Atividades: redação de peças processuais,
atuação nos conflitos administrativos e judiciais,
elaboração de relatórios, planilhas de controle
de prazos, atualização de informações no
sistema jurídico do escritório, controle de
documentos e prazos, diligências eventuais;
Início imediato (jan/2022).

Enviar currículo para: maite@ferreira.adv.br

Ferreira Pinto Cordeiro Santos e Maia
Advogados
Sobre a Vaga:

Inscrição:



 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: gerência de supervisão de securitização 1
(GSEC-1);
6h diárias;
Bolsa: R$1.125,00;
Home office durante a pandemia;
Atividades: auxiliar na Instrução de processos
administrativos e redigir documentos.

Cursando a partir do 4º período;
Habilidades: pacote Office básico, proatividade e
construção textual;

Enviar currículo para: nmvidual@cvm.gov.br

Estágio CVM
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 - contencioso;

Cursando do 5º ao 7º semestre.

Acessar: bichara-
advogados.gupy.io/jobs/1408206

Bichara Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

Área: propriedade intelectual - contencioso.

Cursando do 5º ao 8º semestre;
Inglês intermediário;
Interesse em propriedade intelectual. 

Acessar: lnkd.in/gUscaBtt

Gusmão & Labrunie
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://bichara-advogados.gupy.io/jobs/1408206
https://lnkd.in/gUscaBtt


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Trabalho de assistência direta aos advogados;
Atividades: apoio na elaboração de contratos e
petições;
Evolução dentro da casa 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 no período noturno.

Acessar fortes.adv.br e acessar a aba "Carreiras",
realizar o cadastro e a prova online. Os
selecionados serão convidados para um
entrevista pessoal.

Teixeira Fortes Advogados Associados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://fortes.adv.br/


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: M&A e contratos;
Bolsa de estágio compatível com o mercado;
Horário a combinar;
Inicialmente com alternância entre atuação
presencial e remota, a ser ajustada com as
circunstâncias da pandemia.

Cursando o 5º ano, preferencialmente no
período noturno;
Domínio do inglês;
Redação impecável;
Espírito de equipe;
Experiência prévia é desejável; 

Enviar currículo para: selecao@pdpadv.com.br
No assunto, indicar: "Vaga de Estágio - Consultivo
Empresarial".

Prandini, De Luca & Pimenta Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:


