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Boletim de Estágio
Centro Acadêmico João Mendes Júnior 

Faculdade de Direito Mackenzie



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área: Direito Ambiental 
Benefícios: VR/VA, Seguro de Vida, Gympass;
Convênio Farmácia, Home office, 13º bolsa
auxílio
Atividades: Apoiar a equipe de advogado,
realizar acompanhamento de processos
protocolos, confecções de relatórios em
português e inglês, elaboração de pesquisas
e petições simples.

Cursando superior em Direito
Desejável inglês avançado (será testado)

https://www.linkedin.com/jobs/view/2950455
710

Trench Rossi Watanabe 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://www.linkedin.com/company/trench-rossi-e-watanabe-advogados/life/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_jobs%3BeXF6vn9QSGmCrprxNpe4GQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/trench-rossi-e-watanabe-advogados/life/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_jobs%3BeXF6vn9QSGmCrprxNpe4GQ%3D%3D


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área: recuperação de crédito

Cursando 1° ao 5° ano 
Noções de encargo financeiro e cálculos
Pacote Office (intermediário)
Inglês Avançado

Os interessados deverão encaminhar
currículo para o seguinte endereço
eletrônico: CURRÍCULO@NPLBRASIL.COM.BR

NPL Brasil
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito Civil preventivo e contencioso e
Direito do Trabalho 
Benefícios: bolsa-auxílio de R$800,00 + Vale
Transporte + seguro de vida (acidentes
pessoais)
Carga horária: estudantes noturnos  das
10:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h;
estudantes matutinos das  13:00h às 19:00

Cursando 2º ou 3º ano 
Disposição, vontade de aprender,
comprometimento, dinamismo e facilidade
de relacionamento
Excelente comunicação escrita e oral
 Experiência será considerado um diferencial

Os interessados deverão encaminhar
currículo para o seguinte endereço
eletrônico: marifilgueira97@gmail.com 

Tito da Silva Sociedade de Advogados 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área: contencioso e consultivo na área de
Direito Administrativo.
Benefícios: A remuneração é acima da média
do mercado, com benefícios de VR e VT, além
de bônus quadrimestral variável. 

Cursando  cursando preferencialmente o 2º
ou 3º ano. 

Os CVs devem ser enviados para
diana@warde.com.br.

WARDE ADVOGADOS
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Direito Cível, Direito Administrativo,
Direito Imobiliário, Direito do Consumidor e
Direito Médico. (regime home office e
presencial).

Cursando 3º ao 6º semestre.
esforçado(a)
crítico(a) 
boa redação,
proativo(a) 
disponível para início imediato.

Para se candidatar basta acessar e
preencher o formulário disponível no
seguinte link:
https://duartemoral.com/vgestagR

Duarte Moral Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fduartemoral.com%2Fvgestag%3Ffbclid%3DIwAR2hL1QE5COZjklybGNHunopjRxBQwq0c_jrx7FT_MP-VSwn52cy3pesPcY&h=AT1brXF7UEWKMdtQaeRMqOxnSaVGsgtUPAw92KkV979NGDTrsuLbAVH1lDzjQrOCeEtt3fWZEj57G8fP6lmsqkAgNPoVj8HWtrFjWc9iIFX41lQBhbErjR5X_timXU4LsLRhxyPG_68XqpZYfPY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3ZJK73n6lCwUP_yXLB3E9vfLZ-4TD3jHoxpJReaB-owxhHDSi7OYKdAVu3W0SE6aNnF8HVF3IRpja9Wd18JRrEDCOm7yeHKqt9ne93BxHszlYkoUU-nctplGMsuqNNhZdQrjJ2zLJ4F0yCi_ouac93JxMfxCI5xzZdgumL_Nma7jYG4jaOtj6cCH-6eHhEyMIhfAeOsF6bwu5VyQ0


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área: seguros, resseguros e empresarial,
com sede em São Paulo.( Trabalho em home
office)
Benefícios: Bolsa auxílio compatível com o
mercado.
Possibilidade de efetivação.
 Carga horária diária de 6hs

Cursando 3º período em diante.
Capacidade para trabalhar com autonomia,
alto senso de responsabilidade e autogestão.
Experiência com controle de prazos
processuais, boa performance na utilização
de Pacote Office, especialmente Excel.
Necessário ter ótima redação, inglês e/ou
espanhol avançado

Interessados encaminharem currículo
atualizado para vagas@rcostaadv.com.br

RCA | R Costa Advogados Associados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área: Jurídica - Advocacia Geral Nível hierárquico:
Atividades: Prestar suporte no recebimento, análise
e controle de solicitações de contratos via sistema;
Apoiar na organização de contratos, controle e
atualização de Certidões Organização de arquivo,
digitalização de documentos, preenchimento de
planilhas; Recebimento e envio de Notificações e
demais correspondências; Envio de e-mails a
Advogados, elaboração de Notificações e
documentos jurídicos de baixa complexidade.
Benefícios: R$ 800,00 a R$ 1.000,00 (Bruto mensal),  
vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte.
Carga horária: Parcial manhãs

preferencialmente 2º ou 3º ano
Conhecimento em informática - pacote office

https://www.linkedin.com/jobs/view/2948819820

Convert
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área: Direito Trabalhista (presencial)
Atividades: Pesquisas jurisprudenciais,
acompanhamento de prazos e processos,
elaboração de relatórios de auditorias,
elaboração de petições simples. e diligências
externas.

Cursando 3° ou 4° ano 
Estudar no período noturno.
Desejável inglês intermediário.
Boa comunicação escrita e oral.

https://www.linkedin.com/jobs/view/2924546
042

KLA Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área: área cível
Benefícios: vale refeição, vale transporte,
plano odontológico, seguro de vida, folga de
aniversário.
Atividades: contato diretamente com os
clientes, elaboração de manifestações,
defesas, pesquisas de Jurisprudência e
alimentação de sistema, diligências externas,
audiências, elaboração de guias, consulta de
processos, protocolos, estudos de caso,
contato com clientes, dentre outras
atividades. 

Cursando a partir do 3º ano.
 Conhecimento do pacote Office
 Desejável OAB de estagiário
 Muita vontade de aprender.

Se tiver interesse, enviar um e-mail com o
currículo anexo para
curriculo.sp@martinelli.adv.br e, no campo
“Assunto”, escreva: ESTÁGIO CÍVEL.

Martinelli Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Área: societário e M&A
Atividades: elaboração de atos societários,
contratos empresarias, auditorias jurídicas,
propriedade intelectual, condução proativa
de casos, operação de M&A e pesquisas para
elaboração de consultas, sob supervisão dos
sócios.

Cursando 3º ano ou 4° ano.

Enviar um e-mail com o currículo anexo para
estagio@LHOC.com.br

Huck Otranto Camargo
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



Obs.: A organização das vagas se dá a partir

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: tributário contencioso
Atividades: acompanhamento de processos;
organização de documentos; elaboração de
relatórios, e-mails, memorandos e peças;
atualização de sistema de acompanhamento de
processos e demais sistemas de gerenciamento
da área; apoio aos advogados da área.
Benefícios: bolsa-auxílio; vale-transporte; seguro
de vida; happy day no aniversário

Cursando a partir do 4o ano 

Envie seu CV para: rh@fasadv.com.br
O FAS Advogados apoia e valoriza a inclusão e a
diversidade, seja ela racial, de orientação sexual
ou religiosa, de gênero, de pessoas com
deficiência (PcD), de classe social ou geracional,
dentre outras. São valores fundamentais do
escritório. Portanto, se você se enquadra nesses
grupos, nós dos FAS Advogados te encorajamos
a fazer parte do processo seletivo e compor
nosso time.

FAS Advogados 
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: direito de família e sucessões
Carga horária: 6 horas diárias
Atividades: elaboração de petições iniciais
simples, intermediária, recursos; auxílio a
advogada
Benefícios: salário a combinar + vale-transporte
Possibilidade de efetivação 

Cursando a partir do 7o semestre 
Residir na Zona Oeste - SP 
Possuir experiência em escritório na área

Enviar currículos para o e-mail:
contato@anelisearnold.adv.br, juntamente com a
pretensão salarial

 Anelise Arnold
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: contencioso tributário e consultoria fiscal.
Atividades: elaboração de peças processuais de
variada complexidade e, acompanhamento
processual, produção de relatórios,
memorandos analíticos, pesquisas de
jurisprudência e doutrina, dentre outras
atividades.

Cursando a partir do de 4º e 5º ano (7º a 9º
semestres)

favor encaminhar CV, com o assunto "Vaga de
Estágio Societário", para o e-mail:
curriculos@pretoadvogados.com.br
Linkedin:
https://www.linkedin.com/jobs/view/2745082699

 Pretos Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: direito trabalhista.
Benefícios: seguro de vida, vale transporte; e 
 vale refeição (R$36,25/dia útil), além de bolsa
auxílio, cujo valor varia de acordo com o ano da
faculdade em que o candidato estiver
matriculado, conforme estabelecido abaixo:

Cursando  4o ou 5o ano
Inglês
Experiência anterior desejável.

Envie o seu CV com o assunto “Vaga para
Estagiário”:  valeria.souza@castrobarros.com.br

 Castro Barros Advogados
Sobre a Vaga:

         4 ºano– R$ 1.800,00
          5º ano – R$ 2.160,00
Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: consultivo empresarial, com ênfase nas
áreas contratual, societária, e em especial, do
direito de tecnologia (informática, software,
comércio eletrônico e propriedade intelectual) e
LGPD. O escritório atua também no contencioso
em geral (cível e trabalhista). O escritório tem
forte atuação na área de direto digital e na área
da saúde, com assessoria a clientes nacionais e
estrangeiros.
Carga horária:  De Segunda à Sexta (6 horas
diárias) das 13:00 às 19:00
Benefícios: Bolsa Estágio, Vale Transporte e Vale
Refeição.

Cursando  4o ou 5o ano
Necessário inglês e/ou espanhol.

Aos interessados pedimos enviar currículo para
o e-mail : appavan@brentanironcolatto.adv.br

 Brentani Roncolatto Advogados
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:appavan@brentanironcolatto.adv.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

 Localização: Barueri
Atividades: auxiliar na demanda dos processos;
auxiliar no cumprimento dos prazos; elaborar
peças iniciais 
Benefícios: bolsa-auxílio + vale-transporte
Horário: das 09:00h às 15:00h

Residir próximo ou em Barueri 

Envie seu CV para: carlaneadv@gmail.com 
Informar a cidade onde reside 

Escritório de Advocacia
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE


