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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: trabalhista
Localização: Próximo à Av. Paulista. 
Benefícios: Bolsa e benefícios compatíveis com o mercado.
Mais informações sobre a vaga no momento da entrevista.

Oliveira e Imbroinisio Advogados Associados

Sobre a vaga:

Inscrição:
Interessados encaminhar currículo para camila@oei.adv.br

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Estágio com o Professor Juiz Madeira. 
Área: Penal
Vaga preferencialmente para minorias: LGBTQI+, mulheres,
negras/os ou/e indígenas. 

TJPSP/Convênio

Sobre a vaga:

Inscrição:
 Interessados devem enviar currículo indicando a minoria
diretamente para o professor no e-mail
guilhermedezem@tjsp.jus.br

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

3ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé
Área: Cível
Horário: 4h diárias
Benefícios: Bolsa de R$ 600,00, mais valor de vale
transporte (aproximadamente R$ 180,00).

Convênio CIDE/TJSP 

Sobre a vaga:

Inscrição:
Currículos para o email: acavichiolli@tjsp.jus.br

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área:  Trabalhista
Disponibilidade para início imediato.

A partir do 2º semestre.
Interesse em adquirir novos conhecimentos na prática
jurídica ( área trabalhista).

Benzota e Prestes Advogados

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
tmadeira@benzotaeprestesadv.br
abrito@benzoatoprestesadv.br
 

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

1ª Vara de Família do Fórum Regional de Santo Amaro
Horário: 4h diárias
Área: Família
Benefícios: Bolsa de R$ 600,00, mais valor de vale
transporte (aproximadamente R$ 180,00).

Convênio CIDE/TJSP 

Sobre a vaga:

Requisitos:
A partir do 3 semestre.

Inscrição:
Currículos para o email: vagatjsp17@gmail.com

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: empresarial (foco societário).

Não é necessária experiência profissional prévia, mas é
indispensável interesse pela área.
 Iniciativas acadêmicas serão um diferencial relevante.
Alunos a partir do 2º ano.

Escritório Andrade Minto Advogados

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Enviar CV completo para atendimento@andrademinto.com.br.
 

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: trabalhista
Localização: próximo à Avenida Paulista, a 5 minutos da
estação Paraíso do metrô.
o ambiente é bem descontraído e todos os advogados e
sócios são muito solícitos, é uma ótima oportunidade de
aprendizado.
Benefícios: bolsa auxílio compatível com a média do
mercado, VT, VR e seguro de vida.

preferencialmente para alunos entre o 2º e 4º ano.

Forganes & Carrion Advogados Associados

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Interessados favor enviar CV para forganes.vagas@gmail.com,
com o assunto “Vaga de Estágio”.

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: contencioso cível. 
Regime: presencial
Localização:  próximo à estação da CPTM Vila Olímpia. 

Cursar a partir do 2° ao 4° ano do curso de Direito;
 Ter experiência com pacote Office (Outlook; Word e
Excel);
 Estudar no período noturno;
Experiências anteriores em escritório de advocacia será
considerado diferencial;
 

  Lott Advocacia

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Os interessados deverão encaminhar o currículo para:
vagasdeestagio2020@gmail.com

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área:  Recuperação Judicial e Contencioso Cível 
Vaga 100% presencial 
Localização:  Região da Vila Olímpia próximo à estação. 
Benefícios: VR + VT + Bolsa compatível com o mercado 

Cursando a partir do 3° Ano
Boa Redação  

Bissolatti Advogados Associados

Sobre a vaga:

Requisitos:

Principais Atividades:
Elaboração de Relatórios de Acompanhamento Processual,
peças de média complexidade, emissão de guias, eventuais
diligências que se mostrarem necessárias, suporte aos
advogados. 
Inscrição:
alessandra@bissolatti.adv.br – Assunto – Vaga de Estágio.
 

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: propriedade intelectual e direito digital 

goste de direito digital e queira atuar com projetos de
adequação à LGPD. 
a partir do 3º ano de direito. 

David do Nascimento Advogados Associados

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Interessados podem enviar currículos para
rmaia@dnlegal.com.br

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso Cível, foco em  Desapropriação, Direito
Imobiliário e Direito Civil
Benefícios: a remuneração é composta por bolsa-auxílio
compatível com o mercado + VR + VT. 

cursando entre o 3º e 7º semestre da faculdade de direito;
disponibilidade para início imediato; 
 proatividade; e
boa escrita e comunicação.

Yunes Fraiha Advogados 

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Os interessados deverão encaminhar e-mail para
financeiro@yunesfraiha.com.br e jean@yunesfraiha.com.br,
com a indicação no assunto "CV- Vaga de Estágio."
 

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: direito tributário
Regime: presencial
Localização:  Av. das Nações Unidas, nº 14.261 (próximo
ao Shopping Morumbi)
Benefícios: Bolsa de estágio compatível com o mercado.

Graduandos em direito, do 4º ao 5º semestre.
Proatividade, boa organização e comunicação.
Experiência prévia na área será considerado como um
diferencial.
Proficiência na língua inglesa também será considerado
como um diferencial.

Barros de Arruda Advogados

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Aos interessados, favor enviar e-mail para
gabrielle.sarantakos@barrosdearruda.com.br, com o assunto
"Vaga de Estágio - SEUNOME". 

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: contencioso cível - estratégico. 
Benefícios: Salário compatível com o mercado 
Localização:  Rua Elvira Ferraz, n° 250, ao lado da Faria
Lima.

preferencialmente cursando do 4º ao 8º período. 
 experiência com acompanhamento de processos
judiciais, peticionamento em todos os tribunais e redação
de peças (recursos e manifestações em geral).

O escritório NDN (Notari, D’alvia, Nicola &
Tacco Advogados Associados) 

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Interessados devem enviar currículo para
ana.lacerda@ndn.adv.br, indicando como assunto do e-mail
“Vaga de Estágio - Nome”.

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área:  Direito Econômico, ênfase em Direito Concorrencial
e Regulatório.

Preferencialmente 3º ou 4º ano, período Noturno, para
estagiar no período da manhã. 
Experiência prévia ou interesse específico pelo Direito
Econômico ( Direito Concorrencial e Regulatório).
Responsabilidade, capacidade de trabalhar em equipe,
dedicação, capacidade analítica, boa redação.
Inglês avançado

Sampaio Ferraz Advogados 

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Enviar CV acompanhado de Carta de Intenções de 1 página
para o e-mail: recrutamento@sampaioferraz.com.br

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: cível empresarial estratégica.
Localização:  Itaim Bibi
Maiores informações serão prestadas quando da
entrevista.

no 3º ano - 5º ou 6º semestre - no período matutino.

Chodraui e Hohl Advogados

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Interessados, por favor me enviar e-mail no
pbretanha@chlaw.com.br.

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Consultivo tributário(Tributos Diretos).
Localização: Rua Padre João Manuel (Jardins),
Benefícios: bolsa auxílio compatível com o mercado (cujo
valor depende do ano da faculdade), vale transporte e vale
refeição (R$ 36,25).
O ambiente do escritório é incrível, e os advogados
sempre estão disponíveis para ensinar e orientar os
estagiários.

entre o 3º e 4º ano da graduação

Rivitti e Dias Advogados

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
interessados mandem o CV atualizado no e-mail
institucional@rivittidias.com.br até o dia 30/04, com o assunto
“Vaga de Estágio – Consultoria Tributário”, informando período
da graduação.

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área:  Propriedade Intelectual e Digital (consultivo
Administrativo e Extrajudicial em Propriedade Intelectual).
Localização:  situada no bairro do Itaim Bibi, São Paulo.

 6º semestre em diante;
 Experiencia(s) anterio(res) em  escritório de advocacia;
Proatividade;
Trabalho em equipe; 
Inglês intermediário/Avançado (será  testado).
Diferencial  Ter atuado com Propriedade      Intelectual
anteriormente; e Conhecimento dos sistemas Apol  e
Webseek.

Peduti Advogados

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Os interessados devem enviar o CV ao e-mail
estagiopeduti@gmail.com, inserindo no campo assunto o
nome da vaga e o seu nome completo.
 

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: direito contratual e direito digital.
Regime: Home Office

 6º semestre em diante;
Excelente português com boa escrita, capacidade de
solução de problemas, conhecimento em office,
computador próprio.

Peduti Advogados

Sobre a vaga:

Atividades:
Criação e revisão de contratos e notificações extrajudiciais,
ajuda na adequação de empresas na LGPD, criação de
conteúdo jurídico para o site, entre outros, exceto
contencioso

Requisitos:

Inscrição:
Enviar currículo com pretensão de remuneração para
contato@diegocastro.adv.br
 

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Área: Contencioso Cível 
Benefícios: Salário compatível com o mercado + VR
Localização:  próximo à estação Vila Olímpia

cursando o 7° Semestre do curso de Direito.

Castro Barros Advogados

Sobre a vaga:

Requisitos:

Inscrição:
Interessados devem enviar o currículo para:
deborah.alves@castrobarros.com.br

Vagas campus Higienópolis



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE

Localizado em Barueri/SP - Alphaville;
Benefícios: Bolsa estágio de R$1.000,00 e Vale refeição de R$1.000,00
Carga horária: 06 (seis) horas;

Estar matriculado(a) em uma instituição de ensino superior a partir do 5º
semestre de Direito.
Inglês intermediário.
Espanhol Intermediário será considerado um diferencial
Experiência prévia em Jurídico Corporativo será considerado um
diferencial
Organização e atenção aos detalhes
Boa relação com Pacote Office (ou disposição e compromisso para
desenvolver)
Pró atividade para comunicar demandas e realizar projetos internos e
externos.

 Empresa Scala Data Centers S/A 
Sobre a vaga:

Principais Atividades
 Elaboração e revisão de contratos de menor complexidade; elaboração e
revisão de atos societários e escrituração em livros societários; realização de
pesquisas jurídicas; organização dos documentos legais da empresa; análise
de documentos legais, certidões e processos judiciais; elaborar e gerir
relatórios, acompanhar a administração dos processos; auxiliar a gestão dos
trabalhos de prestadores de serviços terceirizados.

Requisitos:

Inscrições:
Caso alguém tenha interesse, peça para mandar o CV para
pablo.carmona@scaladatacenters.com


