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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 bancário. meios de pagamento
& fintechs 
Atividades: elaboração de pareceres.
memorandos e apresentações; pesquisa e
análise da legislação e regulamentação;
análise e negociação de contratos, termo de
uso e políticas internas; estruturação de
produtos e serviços online; e atuação no
relacionamento com reguladores

Cursando do 1o ao 5o semestre 
Inglês avançado l

Enviar CV com assunto “Estágio - Bancário"
para: trabalheconosco@cascione.com.br

Cascione, Pulino, Boulos Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos:

Inscrições:



 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Áreas: trabalhista e empresarial 
Atividades: em conjunto com uma equipe de
qualificados profissionais, atuará dando suporte à
atuação dos Advogados junto a carteira consultiva e
contenciosa de clientes empresas de médio e grande
porte, compreendendo como parte das atividades a
elaboração assistida de petições e consultas que
envolvem o direito do trabalho, além de participar na
revisão contratual, alterações societárias, recuperação
de crédito extrajudicial e judicial, bem como auxiliar
na propositura de soluções preventivas e litigiosas,
atendendo a demandas internas de colaboradores,
gerentes e diretores

Cursando a partir do 2o ano
Inglês intermediário ou avançado 
Disponibilidade para atuar no período matutino ou
vespertino
Excelente comunicação escrita e verbal 
Diferencial: trabalho anterior na área empresarial 

Valentir Sociedade de Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos:



 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Imprescindível enviar ao link da Vaga o CV e
um vídeo pessoal de até 2 minutos
informando o porquê de ser contratado pela
Valentir Advogados através de mensagem no
perfil da sócia do escritório, Dra. Victória
Queiroz Costa:
Envio do CV:
https://www.linkedin.com/jobs/search/?
currentJobId=2869371582&geoId=106057199
&keywords=Est%C3%A1gio%20Direito%20do%
20Trabalho&location=Brasil
Envio do vídeo:
https://www.linkedin.com/in/victoria-queiroz-
costa-40092959/
CVs sem vídeo não serão analisados

Inscrição:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fjobs%2Fsearch%2F%3FcurrentJobId%3D2869371582%26geoId%3D106057199%26keywords%3DEst%25C3%25A1gio%2520Direito%2520do%2520Trabalho%26location%3DBrasil%26fbclid%3DIwAR3bVV4cpC1pkuRBqqNb20O7-3RhSGdCbAlPO__7fJpZ5SDLI91bduZweGY&h=AT1TWlcMkpKMpf1wBBFU53xuwRdJGcwyb1heyOSjtoa1EqEwWjx1mDBcU0r28OWuxhVFmGoDq2YlFtxJXZ3C1qUMtLkynWnZBJMWXhhupTVO4RAqDDpSGRkb8eZ3CZzt_Mk5SxuZcLVFa7--zB0j&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2V7GRtQ0H9D25zlsUsQ-lmL-BmTJTQO5gayow3wi3PrceZVu-Gf2vaA-4-dh6ufGtPocSt_p5An5Ln55sBou1HbVt_fKKAkSk8HwKQL1uMQHGqojUf29Mnh7Rgzxp0gQlx2ULn1_qgCRCEZrz9YL5PylHHniggY4F5Kj9Tu5ZNrb6x7LpBIlGv3gLMfxGeTR4hhl2Js3rWBS2eY1Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fvictoria-queiroz-costa-40092959%2F%3Ffbclid%3DIwAR3x7W10iZokVfQelVHsynxO1BH_Y2Fkpt65uQUkTb0Gk4TyfK4FA8J1t7I&h=AT2MLhbp-hVNJQaupsyMCxL1Yg8P8LH575WH3pq2uFAesN7-rfjFROAWhgMvsVmRHquwEnoCnIH1jxFpGGu2sPTj44hktwGs2mt9riHM5QUxKwaIBilq-X_aq6lcAdN_PbgXnyls9Q_yssJQlJCq&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2V7GRtQ0H9D25zlsUsQ-lmL-BmTJTQO5gayow3wi3PrceZVu-Gf2vaA-4-dh6ufGtPocSt_p5An5Ln55sBou1HbVt_fKKAkSk8HwKQL1uMQHGqojUf29Mnh7Rgzxp0gQlx2ULn1_qgCRCEZrz9YL5PylHHniggY4F5Kj9Tu5ZNrb6x7LpBIlGv3gLMfxGeTR4hhl2Js3rWBS2eY1Y


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: contencioso societário e
arbitragem
Benefícios: bolsa estágio compatível
com o mercado; VR; VT ou vaga de
estacionamento

Cursando 3o ou 4o ano

Enviar CV para:
estagio@emunhoz.com.br

E. Munhoz Advogados 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:estagio@emunhoz.com.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Atividades: apoio na elaboração de contratos
e petições
Benefícios: são agregados valores à bolsa
baseados na evolução dentro da casa; são
avaliados o engajamento, a atenção, o
empenho, o português e a organização 

Cursando 3o ou 4o ano, no período noturno 

Acessar www.fortes.adv.br > acessar aba
“carreiras” > realizar o cadastro e a prova
online
Os selecionados serão convidados para uma
entrevista pessoal

Teixeira Fortes Advogados Associados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

http://www.fortes.adv.br/


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Carga horária: 4 horas
Início imediato
Período mínimo de 1 ano 

Cursando entre 3o e 4o ano 

Enviar currículo para:
lucademellocs@gmail.com com o título
"Vaga de Estágio”

TJSP - 37a Vara Cível do Fórum Central
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: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4509,
Itaim Bibi
Benefícios compatíveis com o mercado 

Cursando 3o ou 4o ano 
Experiência em escritórios
Interesse nas áreas cível e tributário
Disponibilidade para início imediato

Enviar currículo para:
rebeca.aguiar@lcsc.com.br
Indicar no título “VAGA DE ESTÁGIO”

Loureiro, Cione, Simionato e Carvalho
Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos: 

Inscrição: 

mailto:rebeca.aguiar@lcsc.com.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Atividades: monitorar atividades
legislativas e acompanhar a agenda
regulatória da Anatel, da ANPD e da
Senacon, além de lidar com temas de
direitos digitais, como reconhecimento
facial, moderação de conteúdo e proteção
de dados.

Cursando 3o ou 4o ano

Enviar CV até 19/01 para:
vagas@idec.org.br

Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor - Idec
Sobre a Vaga: 

Requisitos: 

Inscrições:

mailto:vagas@idec.org.br


 

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 
Atividades: atuação em processos
judiciais e arbitrais

Cursando 3o ou 4o ano 
Inglês avançado/fluente será
considerado um diferencial

Enviar CV com assunto “Estágio -
Contencioso" para:
trabalheconosco@cascione.com.br

Cascione, Pulino, Boulos Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos:

Inscrições:



 

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 
Localização: Av. Presidente Juscelino
Kubitschek 1327

Cursando entre 3o e 7o semestre
Diferenciais: experiência prévia e inglês
fluente

Enviar CV para:
camila.medeiros@mottafernandes.com.br

Motta Fernandes Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:camila.medeiros@mottafernandes.com.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: contencioso generalista
(foco energia e tributário)
Trabalho presencial

Cursando a partir do 7o semestre
Experiência prévia
Pacote Office completo

Enviar CV para:
juridico@abgd.com.br

ABGD
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:juridico@abgd.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 estratégico 
Localização: Rua Fidêncio Ramos 223, Vila
Olímpia 
Atividades: acompanhamento de processos
judiciais e administrativos in loco e via internet;
pesquisas de doutrina e jurisprudência;
organização de documentos; elaboração de
peças de baixa e média complexidade
Carga horária: 06 horas diárias
Benefícios: bolsa-estágio, VR e VT ou vaga de
estacionamento

Cursando entre 5o e 8o semestre,
preferencialmente no período noturno

Enviar CV para: cv@gnetoadv.com.br 
Indicar no assunto “Vaga de estágio -
contencioso cível"

Giamundo Neto Advogados
Sobre a Vaga: 

Requisitos: 

Inscrição:

mailto:cv@gnetoadv.com.br

