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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 de família e sucessões
Localização: Itaim Bibi

Interesse em aprender
Cursando o 1º semestre de Direito
Disponibilidade para trabalhar
parcialmente a partir das 08:00

Enviar CV para:
gabriela.motta@bdta.com.br

BDTA Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

VAGAS PARA CAMPUS HIGIENÓPOLIS  

mailto:guilhermesantos@tjsp.jus.br


 

Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Boletim de Estágio - CAJMJr

Área: Mercado de Capitais
Localização: Vila Olímpia
Carga horária: De segunda à sexta, 6
horas por dia
Benefícios: Valor da bolsa será
informado na entrevista
Atividades: Operações de securitização,
emissão de valores mobiliários,
operações de equity e auditoria jurídica

Cursando entre 2º e 4º semestre de
Direito
Experiência prévia em escritório de
advocacia e na área contencioso cível
Ter conhecimento em inglês será
considerado diferencial

Enviar CV para: rcl@ibsadv.com.br e
grupo02ibs@gmail.com
Assunto: Vaga de Estágio

iBS 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: Direito regulatório sanitário e
direito tributário
Período: Integral (6 horas)
Remuneração de acordo com o
mercado
Benefícios: Vale refeição, vale transporte
(ou estacionamento) e seguro de vida

Cursando entre 2º e 6º semestre de
Direito
Fluência na língua inglesa

Enviar CV para: ltavares@efcan.com.br

EFCAN 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: Direito cível, empresarial,
consultivo e contencioso
Localização: Remoto
Benefícios: Bolsa auxílio a negociar

Cursando entre 2º e 5º semestre de
Direito
Comprometido
Vontade de crescer profissionalmente
Imprescindível perfil empreendedor

Enviar CV para:
lmoratto@gridadvocacia.com.br

GPF 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: Direito consumerista
Localização: Brooklin
Carga horária: Presencial
Benefícios: Informados na entrevista

Cursando a partir do 3º semestre em
Direito
Ter um bom português, conhecimento
em inglês, pacote Office e experiência
prévia será considerado diferencial
Comprometimento
Bom trabalho em equipe

Enviar CV para:
hudsonsilva@maugermuniz.com ou
cristineandrade@maugermuniz.com

Mauger & Muniz 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: Direito empresarial, vaga para
tributário consultivo
Localização: Vila Olímpia
Benefícios: Valor da bolsa compatível
com mercado, vale transporte, seguro
de vida e oportunidade de crescimento

Cursando entre 3º e 7º período de
Direito
Proatividade, organização e
comprometimento
Experiência na área (será considerado
diferencial)

Enviar CV para: rh@dba.adv.br
Assunto: Vaga Estagiário (a) - CS TRI

Dessimoni Blanco 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: Direito empresarial, vaga de
societário
Localização: Vila Olímpia
Benefícios: Valor da bolsa compatível
com mercado, vale transporte, seguro
de vida e oportunidade de crescimento
Atividades: Elaboração de contratos
sociais, preenchimento e atualização de
livros societários, pesquisas legislativas,
elaboração de contratos de menos
complexidade, elaboração de relatórios,
etc

Cursando entre 3º e 7º período de
Direito
Proatividade, organização e
comprometimento
Experiência na área (será considerado
diferencial)

Enviar CV para: rh@dba.adv.br
Assunto: Vaga Estagiário (a) - SOC

Dessimoni Blanco 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: Direito jurídico
Localização: Itaim Bibi
Benefícios: Bolsa auxílio, vale transporte
e vale refeição
Atividades: Auxiliar nas demandas
jurídicas do escritório, tais como
controles e acompanhamentos
processuais, pesquisas processuais,
acompanhamento de prazos e
diligências ao fórum ou órgãos públicos

Cursando entre 3º e 5º semestre de
Direito
Conhecimento em Pacote Office

Enviar CV para: lucas.silva@adjud.com.br

Administrações Judiciais
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 tributário
Localização: Itaim Bibi
Atividades: Auxílio com as minutas de
petições, pesquisas jurisprudenciais e de
legislação, elaboração de relatórios de
auditoria e demais suportes necessários

Cursando a partir do 5º semestre de
Direito
Ter interesse em aprender 
Ser organizado
Ter conhecimento em inglês será
considerado diferencial

Enviar CV para:
curriculos@balera.com.br

Balera, Berbel e Mitne 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: Societário e contratual
Localização: Jardim Europa
Benefícios: Bolsa auxílio compatível com
o mercado

Cursando o 5º semestre de Direito
Inglês fluente

Enviar CV para: moreau@moreau.com.br

Moreau 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: Assistência direta aos advogados
Localização: Moema
Atividades: Apoio na elaboração de
contratos e petições

Cursando entre 5º e 8º semestre de
Direito no período noturno

Acessar: www.fortes.adv.br, aba
"Carreiras", realizar o cadastro e prova
on-line

Teixeira Fortes 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 Imobiliário
Localização: Vila Olímpia
Carga horária: Híbrida, com atividades
remotas e presenciais
Benefícios: Remuneração e benefícios
compatíveis com o mercado
Atividades: Pesquisas, relatórios,
participação em reuniões, elaboração de
petições, participação de audiências, etc

Cursando a partir do 7º semestre de
Direito
Experiência prévia em escritório de
advocacia e na área contencioso cível
Ter conhecimento em inglês será
considerado diferencial

Enviar CV para:
aranicunha@yazbek.adv.br e
samanthagabriel@yazbek.adv.br

Yazbek 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: Consultivo empresarial
Localização: Vila Buarque
Benefícios: Bolsa auxílio a partir de
R$1.300,0 (de acordo com ano em
curso) e vale transporte
Atividades: Levantamento de
documentos societários, elaboração de
contratos simples, auxílio em Due
Dilligence, registros perante à Junta
Comercial e demais atividades
relacionadas à área

Cursando 7º período de Direito
Conhecimento intermediário em Excel
Experiência prévia na área será
considerado diferencial

Enviar CV para:
roberta.carvalho@bushatsky.com.br

Bushatsky 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: Direito societário e tributário
Localização: Itaim Bibi
Carga horária: Híbrido
Benefícios: R$ 2.050,00, vale transporte
R$ 100,00 e vale refeição R$ 36,50 por
dia útil
Atividades: Matérias de direito civil,
societário, tributário, internacional e
aviação

Cursando entre 5º e 8º semestre de
Direito
Inglês fluente/avançado

Enviar CV para: estagio@hsanches.com
Assunto: Vaga de Estágio + nome + ano
da faculdade

Humberto Sanches e 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 societário
Localização: Itaim Bibi
Carga horária: 6 horas diárias em
horário comercial
Benefícios: Bolsa auxílio compatível com
o mercado

Cursando entre 6º e 9º período de
Direito
Conhecimento em direito societário
Pacote Office intermediário
Ter conhecimento em inglês será
considerado diferencial

Enviar CV para:
laraujo@gvmadvogados.com.br

GVM 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: Direito Médico
Localização: São Paulo - SP
Carga horária: De segunda à sexta,
horário a definir (30 horas semanais)
Benefícios: Vale transporte e seguro de
vida em grupo
Atividades: Elaboração de peças
processuais na área de Direito da Saúde

Cursando entre 7º e 8º semestre de
Direito
Carteira OAB-E
Diferenciais: Diligente, proativo,
facilidade para resolver problemas e
adversidades do dia a dia junto às
secretarias judiciais, ter trabalhado com
contato médico ou processos éticos
profissionais, disponibilidade para início
imediato, já tenha realizado estágio em
escritórios de advocacia

Enviar CV para:
rhatendimento@crivelli.com.br

Crivelli 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: Arbitragem
Localização: Itaim Bibi
Benefícios: Bolsa auxílio compatível com
o mercado, vale transporte, seguro de
vida e gympass

Cursando entre 5º e 10º semestre de
Direito
Desejável experiência em contencioso
cível
Experiência em arbitragem será
considerado diferencial
Inglês fluente

Enviar CV para: cv@twk.com.br
Assunto: Estágio Arbitragem

Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil
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: Direito civil
Localização: Zona Norte de São Paulo
Carga horária moderada
Benefícios: Bolsa compatível com o
mercado

Cursando o 9º ou 10º período de Direito
Ter interesse em aprender 
Ser organizado

Enviar CV para:
raul@espinelaassessoria.com.br

Escritório Espinela Assessoria
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:


