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Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área: Contencioso cível
Bolsa-auxilio compatível com o mercado
Vale transporte
Localizado em Pinheiros 
Foco: Direito imobiliário, registral e notarial
Início do estágio com foco em contratos

 Alunos cursando entre o 1º e 2º semestre do
curso de Direito
Disponibilidade para início imediato
Horário a combinar

Interessados enviar currículo para o e-mail:

Escritório Mestieri Duckworth 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mdadvocaciacivil@gmail.com com assunto vaga de
estágio até o dia 21/03/2022



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

  Área: Direito do consumidor
Benefícios: Seguro de vida, auxílio transporte,
gympass e participação no programa de bônus
anual
Bolsa auxílio compatível com o ano de graduação
Local de trabalho: Rua Vergueiro, 360

 Cursar do 2º ao 4º semestre noturno de direito
Disponibilidade para estagiar das 10:00 às 17:00
com 1 hora de intervalo
Serão avaliadas a escrita, a organização e a
dedicação profissional

Interessados enviar currículo para o e-mail:

 Escritório Sturari Advogados 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

contato@sturari.adv.br 
www.sturari.adv.br
     



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

  Área:  Empresarial
Trabalho híbrido (home office e presencial)
Trabalho de 6 horas por dia
A vaga é para início em abril
Local de trabalho: Vila mariana
Bolsa-auxílio + vale transporte + vale alimentação 

 Cursar do 2º ao 6º período do curso de direito 
A boa técnica em português e o desejo de atuar
em direito empresarial, direito digital e proteção
de dados será considerado um diferencial 

Interessados enviar currículo para o e-mail:

 Escritório CG Advogados 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mgarcia@costaegarcia.com.br e
lcosta@costaegarcia.com.br
     



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

  Área: Direito Societário
Bolsa-auxilio compatível com o mercado
Vale alimentação
Vale transporte
Trabalho presencial

  Aluno cursando do 3º ao 7º semestre do curso
de direito
ter inglês avançado e experiência na área será
considerado um diferencial 

Interessados enviar currículo para o e-mail:

 Escritório Bussab Endres Advogados 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

vrimbano@bussabendres.com.br, destacando no
campo assunto do e-mail "vaga estagiário-direito
societário" 



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito privado (gabinete de 2a instância)
Bolsa-auxílio de R$600,00 
Auxiliar na elaboração de minutas de votos
O gabinete está atualmente em home office, mas
há a possibilidade de que futuramente seja
adotado o sistema híbrido de trabalho 

 Cursar a partir do 4º semestre do curso de direito 

Interessados enviar currículo para o e-mail:

 Tribunal de justiça de São Paulo (TJSP) 
Sobre a Vaga:

 
Requisitos:

Inscrição:

thtakamoto@tjsp.jus.br
     



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área de direito societário e M&A
Localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lim, 3400
Bolsa auxílio, vale refeição e vale transporte em
compatíveis com o mercado
As principais atribuições serão: participação ativa
em operações complexas de M&A, realização de
atos societários puros, contribuição na redação
de contratos, pesquisas de doutrina ,legislação e
jurisprudência para basear decisões.  Atualizações
e pareceres da equipe, realização de atos
rotineiros deDireito societário como registros,
cadastros e atualizações perante órgãos públicos 

 Alunos cursando do 4º ao 7º semestre do curso
de Direito 
Possuir inglês avançado/fluente
Os candidatos com experiência prévia terão
preferência no processo seletivo

Interessados enviar currículo para o e-mail:             

 Escritório Mundie e Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

rh.sp@mundie.com.br, constando no título da
mensagem a informação "vaga de estágio", faculdade
e o respectivo semestre que o candidato atua  



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área jurídica de empresa no segmento de
geração de energia renovável
funções: Auxilio na análise, gestão e elaboração
de contratos, auxilio na elaboração de pareceres
e orientações, realização de pesquisas
doutrinárias e jurisprudências, acompanhamento
processual, gestão e organização de atos
societários e interface com paralegal 
Carga horária: De segunda à sexta-feira, 6 horas
por dia.

 Alunos cursando a partir do 3º ano do curso de
Direito
Possuir bons conhecimentos de informática 
Disposição para trabalhar em equipes
multidisciplinares
Boa comunicação
Inglês avançado/experiência na área e/ou no
setor serão considerados diferenciais

Interessados enviar currículo para o e-mail:             

Proton energy 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

dp@protoenergy.com.br, com o assunto "estágio em
direito" 
Prazo: 30/03/2022 



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área de atuação: Direito empresarial
Bolsa-auxilio compatível com o mercado
Vale transporte
Local de trabalho: Avenida Angélica, nº 2510,
Higienópolis
Atuação direta com os advogados da equipe, com  
foco em recuperações judiciais e falências, 
 restruturação de dívidas e direito societário

  Aluno cursando do 5º ao 7º semestre do curso
de direito
início imediato 

Interessados enviar currículo para o e-mail:

 Vitale Advogados e Associados 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mariana@vitaleadv.com.br, até dia 24/03/2022



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Vale refeição + vale transporte  
Plano odontológico
Plano de carreira
Day off no mês do aniversário
Pagamento da mensalidade da OAB
Atribuições: elaborar custas, alimentação do
sistema internoe do cliente, elaborar petições
simples e de juntada, auxiliar advogado da
carteira, saneamento da base de processos,
elaboração de relatórios 

 Cursando entre 5º e 8º semestre do curso de
direito 
Organizado e proativo 
Senso de urgência 

Interessados enviar currículo para o e-mail:

 Escritório Eckermann Yaegashi Santos 
Sobre a Vaga:  

Requisitos:

Inscrição:

 vagas@eckermann.adv.br e informe na descrição
"vaga de estágio"
     



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Bolsa de R$1.100,00 
Estágio com duração de 3 meses
Área: Trabalhista 

 Alunos cursando a partir do 4º ano do curso
de Direito

Interessados enviar currículo para o e-mail:

Lima Advocacia e acessoria jurídica 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

contato@rlimaadvocacia.com.br 



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito societário 
Bolsa-auxílio compatível com o mercado
Vale refeição + vale transporte  

 Cursar a partir do 4º ano do curso de direito 
Inglês fluente
Cursar direito na Mackenzie, PUC, USP ou FGV

Interessados enviar currículo para o e-mail:

 Escritório M&A 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

anl@izumedeiros.com
     



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

  Área: Direito penal e direito penal econômico
 Bolsa-auxílio compatível com o mercado
Vale transporte ou vaga de estacionamento
Possibilidade de efetivação 
Local de trabalho: Vila olímpia

 Cursar do 7º ao 10º semestre do curso de direito 
Possibilidade de início imediato
Ter experiência na área de trabalho será
considerado um diferencial 

Interessados enviar currículo para o e-mail:

 Wagman e Abucham Advogados e Associados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

contato@wagmaneabucham.com.br 
     



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área: Principalmente contencioso e consultivo
civil
Bolsa-auxílio compatível com o mercado
Rua Joaquim Floriano, 888

 Alunos cursando a partir do 8º semestre do curso
de Direito
Disponibilidade para início imediato
Carteira OAB de estagiário ou, ao menos,
disponibilidade para inscrição

Interessados enviar currículo para o e-mail:

Escritório Ferraris, Cordeiro & Djanian Sociedade 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

gustavocorrea47@hotmail.com



Boletim de Estágio - CAJMJr
Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Vaga de estágio para auxiliar nas diversas
atividades do cartório
Horário de trabalho: período da manhã ou tarde
(a combinar) - 4 horas diárias
Trabalho remoto (a combinar)
Bolsa-auxilio de R$600,00 + vale transporte de
R$180,00 (suspenso até a retomada presencial) 

  Comprometimento e boa organização

Interessados enviar currículo para o e-mail:             

 Vara das execuções criminais de São Paulo 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

aalmeida@tjsp.jus.br 


