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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: direito administrativo;

Disposição para novos aprendizados;
Compromisso e dedicação;
Excelente comunicação escrita e verbal.

Enviar currículo para:
recrutamento@cielloadvogados.com.br
No assunto, indicar: "Vaga de Estagiário".

Ciello 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

Vaga exclusiva para residentes em Barueri;
Horário: das 13h às 17h;
Bolsa auxílio a combinar + vale transporte.

Ter experiência em direito previdenciário;

Enviar currículo para: carlaneadv@gmail.com
No assunto, indicar: "VAGA DE ESTÁGIO".

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

Área: assessoria jurídica cível;
Atividades: controle de prazos, leitura de
intimações e publicações, acompanhamento
processual, confecção de relatórios e
alimentação de sistemas;
Benefícios: bolsa compatível com o mercado e
VR;

Cursando 1º ano;
Conhecimento no Pacote Office, principalmente
planilhas de Excel.

Enviar CV indicando o assunto “ESTÁGIO 1º ANO”
para o email:
vagas.assessoria.civel@maneira.adv.br

Maneira Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos:

Inscrição:

mailto:vagas.assessoria.civel@maneira.adv.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: trabalhista;
Localização: Vila Olímpia;
Benefícios: bolsa auxílio compatível com o
mercado;
Trabalho presencial.

Cursando 1º ou 2º ano;
Bom português, proatividade, dedicação e
vontade de aprender

Encaminhar currículo em PDF para
rielly.oliveira@giamundoneto.com.br, com
assunto "Vaga de Estágio - Nome completo - Ano
da faculdade “
Expressa autorização, no corpo do e-mail quanto
ao uso e armazenamento do currículo para o fim
exclusivo do presente processo seletivo, em
obediência ao art. 7º, I, da Lei n. 13.709/2018.

Giamundo Neto 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;
Localização: Pinheiros;
Benefícios: bolsa auxílio compatível com o
mercado;
Trabalho presencial.

Cursando 2º ou 3º ano.

Encaminhar CV em PDF para:
isabel.marin@mbarros.adv.br 
No assunto: “Vaga de Estágio - Nome completo -
Ano da faculdade"

Mendonça de Barros 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, direito empresarial e
recuperacional;
Bolsa auxílio compatível com o mercado, vale
refeição, vale transporte e seguro de vida.

Cursando do 3º ao 5º semestre;
Disponibilidade para estagiar 6 horas por dia;

Encaminhar currículo para:
kasilva@wvadv.com.br
No assunto, indicar: "Vaga de Estágio".

Wirthmann Vicente 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: contencioso administrativo e judicial
tributário;
Bolsa auxílio condizente com o mercado + VR +
VT.

Cursando 2º ou 3º ano;
Inglês avançado;
Experiência prévia na área será considerado um
diferencial;

Enviar currículo para:
bianchi@machadomeyer.com.br 

Machado Meyer 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

Áreas: Compliance, Investigações e White Collar,
Comércio Internacional e Concorrencial;

Cursando entre 2º e 4º ano; 
Inglês fluente ou avançado;
Pacote Office, com destaque para Excel;
Independência, comprometimento,
responsabilidade e pontualidade;
Preferência pelo turno da manhã.

Favor candidatar através do vagas.com no link
abaixo, currículos que não forem enviados pelo
vagas serão desconsiderados:
vagas.com.br/vagas/v2321413/estagio-para-as-
areas-de-compliance-investigacoes-e-white-
collar-comercio-internacional-e-concorrencial

Azevedo Sette Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos:

Inscrição:

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvagas.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wmYFIYO2Kd4_iKfjtjZSXuxicJ6gsh_adiij7mlQJFVj0MjoXdcRa2O0&h=AT2gfFwzrqlw-8w1jnWc1e6IJJrhdCtdwbZ11z70FYVFI6wI2FX2_R1vgu3D0HxDpFbfnM6IkthEIf76h5k7S1WbG0Y8gs5EpcU-RcHxNpOI1NhSGSpamrmHt3DYplRBxND4LT8knE0eLSqNO4GM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3z5nGSPl9sUyP5jAfi6lTpqoUgVZ-tOQpafBSEJpDZxYAPLPgKdDN8h_wPCq10cdww6WZSzZD5GXUdQmIyUxUja1HkD5lwWKBkVR_sN7WSYvSTb_VG9LGc-5g1QvtPf8ghYZKbBIVzKuFM81T3tx1jjsslvAXv-o63PYjQ0ETCS-FVvBgO8ak-So2Us55vhuNJZxpirGwsJxnxTW0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvagas.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0wmYFIYO2Kd4_iKfjtjZSXuxicJ6gsh_adiij7mlQJFVj0MjoXdcRa2O0&h=AT2gfFwzrqlw-8w1jnWc1e6IJJrhdCtdwbZ11z70FYVFI6wI2FX2_R1vgu3D0HxDpFbfnM6IkthEIf76h5k7S1WbG0Y8gs5EpcU-RcHxNpOI1NhSGSpamrmHt3DYplRBxND4LT8knE0eLSqNO4GM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3z5nGSPl9sUyP5jAfi6lTpqoUgVZ-tOQpafBSEJpDZxYAPLPgKdDN8h_wPCq10cdww6WZSzZD5GXUdQmIyUxUja1HkD5lwWKBkVR_sN7WSYvSTb_VG9LGc-5g1QvtPf8ghYZKbBIVzKuFM81T3tx1jjsslvAXv-o63PYjQ0ETCS-FVvBgO8ak-So2Us55vhuNJZxpirGwsJxnxTW0
https://www.vagas.com.br/vagas/v2321413/estagio-para-as-areas-de-compliance-investigacoes-e-white-collar-comercio-internacional-e-concorrencial?fbclid=IwAR3s0MDuqbxuxpcTsHSPPoiO1ItlkZne-LenLmST-57s-A6mX7KmdM_2zck


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Áreas: trabalhista;
Bolsa auxílio (progressiva de acordo com o ano
da faculdade), auxílio transporte e vale refeição.

Cursando do 4º ao 8º período;
Inglês avançado;
Disponibilidade para atuar 6 horas por dia.

Conferir a página de carreira Gupy - Tauil &
Chequer (tauilechequer.gupy.io)

Tauil Chequer Mayer Brown
Sobre a Vaga: 

Requisitos:

Inscrição:

https://tauilechequer.gupy.io/


 

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;
Localização: Av. Brigadeiro Faria Lima, n. 3900.

Cursando entre 5º e 7º semestre;
Inglês avançado/fluente.

Enviar currículo para: bruna.gracia@ldr.com.br 
No assunto, indicar: "Vaga de Estágio - Societário
e M&A - [semestre que está cursando]"

Lobo de Rizzo 
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 estratégico;
Atividades: atuar no contencioso estratégico em
demandas com alta complexidade e valor
econômico;
Bolsa auxílio compatível com o mercado + VR;

Cursando a partir do 5º semestre;
Possuir carteira de estagiário da OAB será
considerado um diferencial;
Bons conhecimentos de informática (Word e
Excel);
Experiência anterior na área cível;
Boa redação, facilidade de comunicação,
realização de serviços internos e externos;

Enviar currículo para:
flavia.almeida@kaysserlian.com.br

Krikor Kaysserlian e 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: contencioso cível estratégico;
Atividades: trabalho com litígios relacionados a
direito civil, empresarial e recuperação de
crédito, incluindo recuperação judicial,
compreendendo, também, eventual atividade em
arbitragem, consultas e pesquisa.

Cursando a partir do 6º semestre.

Encaminhar currículo para: lgc@tepedino.adv.br
até 04/02/2022

Gustavo Tepedino 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

Localização: Rua Pedroso Alvarenga, 755, 12º
andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP;
Benefícios: salário a combinar.

Cursando 3º ou 4º ano;
Diferencial: experiência em cível e empresarial;

Enviar CV com pretensão salarial para:
alan.ferreira@frosa.com.br

Ferreira Rosa 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 (consultivo e contencioso);
Localização: Vila Olímpia - SP.

Cursando 3º ou 4º ano;
Prévia experiência em escritório de advocacia;
Boa escrita e comunicação;
Perfil proativo, organizado, com interesse em
aprender e comprometimento com o escritório;
Diferencial: prévia experiência em Direito
Tributário e inglês fluente. 

Enviar CV com assunto “Estagiário Tributário”
para: selecao@techadvogados.com.br

Tanganelli & Chaves Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos:

Inscrição:

mailto:selecao@techadvogados.com.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: contencioso cível;
Localizado na Vila Olímpia;

Cursando preferencialmente o 3º ou 4º ano;
Boa redação, interesse em aprender,
conhecimento da língua inglesa;
Experiência anterior será um diferencial.

Enviar currículo para:
fbaptista@orizzomarques.com.br

Orizzo Marques 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 o 7º semestre de Direito.

Enviar currículo para:
recrutamento@trigueirofontes.com.br
No assunto, indicar: "ESTAGSP".

Trigueiro Fontes Advogados
Requisitos:

Inscrição:

Área: contencioso cível;
Endereço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38,
conjunto 101, Cerqueira Cesar.

Cursando o 8º semestre de Direito;
Interesse em atuar na área cível, família e
sucessões.

Enviar currículo para:
administrativo@ftmm.adv.br

Fabretti Tolentino Massad Matos Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:


