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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; 
Localização: Vila Madalena; 
Horário: 6h/dia; 
Regime: Híbrido; 
Benefícios: Bolsa auxílio em valor compatível com
o mercado e vale transporte nos dias presenciais.
empresarial e tributário 

Escritório Vacari e Viceconti Advogados
Sobre a vaga:

Inscrição: 
Os interessados devem encaminhar os CV's para:
<cvacari@vvrlaw.com> No assunto, indicar “Vaga de
Estágio”.

Vagas campus Higienópolis
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Vagas campus Higienópolis

Área empresarial consultivo
Localizado em Pinheiros - São Paulo
Bolsa auxílio de R$1.500 + vale refeição e vale
transporte. 
Horário: 13:30 às 19:30

Escritório Brandão Teixeira
Sobre a vaga:

Inscrição: 
Caso haja interesse, mandar o currículo para
flaviafxavier@hotmail.com 
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Vagas campus Higienópolis

Área de tributário - energia
Atuação: Societário, Concorrencial, M&A, ESG,
Contratos

Graduação em Direito com conclusão do curso
entre dez/2023 e dez/2024;
 Inglês nível avançado (desejável);
Disponibilidade para estagiar no escritório em São
Paulo – 6 horas por dia (modelo híbrido)

Jurídico Unipar
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição:  mariana.mourao@unipar.com
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Vagas campus Higienópolis

Área do Direito de Família e Sucessões
Valor da bolsa-auxílio encontra-se compatível com
a média do mercado. 
Não são necessários requisitos prévios para a
vaga, mas somente a vontade essencial de
aprender e contribuir com o escritório e seus
clientes.

Escritório Guimarães Bastos

Sobre a vaga:

Inscrição: ggariglia@guimaraesbastos.com.br
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Vagas campus Higienópolis

Contencioso área trabalhista 
Centro - SP
Bolsa Auxílio + ajuda de custo + VA ou VR (o que
preferir)

 Atribuições: elaborar iniciais, defesas, réplicas,
manifestações, recursos, notificações. Resposta
de e-mails aos clientes PF e PJ. Protocolo
eletrônico TJ/SP e PJE. Outras atividades
pertinentes ao aprendizado. 
Ter atuado com direito do trabalho será um
diferencial.

Escritório GL Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição: Gentileza enviar currículo para
juridico@gomeselourenco.adv.br
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Vagas campus Higienópolis

Estágio Internacional
Benefícios: Vale refeição; Vale transporte; Plano
odontológico; Seguro de vida; Folga de
aniversário; Ambiente de trabalho dinâmico com
recursos modernos.
 Análise de documentos, operações e estruturas
societárias internacionais, desenvolvimento de
planejamento tributário internacional, contato
com correspondentes estrangeiros,
preenchimento e transmissão de obrigações
acessórias do Banco Central e da Receita Federal,
elaboração de peças judiciais, consultoria
tributária e aduaneira, classificação de produtos
para importação e exportação, implementação de
estruturas internacionais produtivas e de
investimento, elaboração de contratos
internacionais.

É preciso que o candidato esteja cursando
graduação em Direito
Inglês avançado;
Vontade para aprender e crescer
profissionalmente

Martinelli Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição: Enviar um e-mail com seu currículo anexo
para curriculo.sp@martinelli.adv.br e, no campo
“Assunto”, escreva: ESTÁGIO INTERNACIONAL.
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Vagas campus Higienópolis

O escritório fica localizado na Av. Faria Lima
A equipe atua auxiliando clientes na
implementação de Programas de Integridade
(Compliance e Práticas Anticorrupção) e na
integração de aspectos ESG (gestão de risco e
desenvolvimento de iniciativas)

A vaga é para alunos que estejam cursando
Direito, a partir do 3º até o 8º semestre, e
possuam inglês avançado. 
Experiência prévia será considerado um
diferencial. 

Escritório Kliemann & Arruda Advocacia  -  ESG
& COMPLIANCE 

Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição: Interessados devem enviar currículo para
amanda@klaa.com.br
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Vagas campus Higienópolis

O escritório oferece plano de carreira, auxílio
transporte, auxílio refeição e seguro de vida. O
valor da bolsa auxílio, compatível com o mercado,
bem como demais benefícios, serão informados
oportunamente na entrevista.
O escritório está localizado na região da Paulista,
de fácil acesso. 
Busca profissionais proativos, ágeis e dispostos a
aprende

Estar cursando entre 3º e 4º ano

Mesquita Ribeiro Advogados
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição: Os interessados deverão enviar o currículo
para o email: a.paiva@mesquitaribeiro.com.br
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Vagas campus Higienópolis

4 horas diárias
Benefícios: Bolsa Auxílio / Transporte 

Período: 07/05 a 23/05 
Estar cursando a partir do 5º semestre 

Defensoria Pública
Sobre a vaga:  

Requisitos: 

Inscrição: Site da Defensoria Pública de São Paulo 
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Vagas campus Higienópolis

Área Tributária 
Estágio Presencial 

Estar cursando entre o quarto ou quinto semestre
do curso de Direito
Inglês fluente e experiência na área - será
considerado diferencial 

Escritório Saulusse, Marangoni, Parente e Jabur
Advogados

Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição: enviar currículo para rh@smabr.com 
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Área em Contencioso e Arbitragem 

Cursando entre 2º a 4º semestre em Direito
Vivência na área e inglês serão considerados
diferenciais 

Monteiro de Castro Setoguti Advogados 
Sobre a vaga:

]Requisitos:

Inscrição:
 Enviar currículo para administrativo@mcssa.com.br

Vagas campus Higienópolis
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Vagas campus Higienópolis

Presencial - Região da Barra Funda - São Paulo 
Benefícios: VT + valor da bolsa a combinar 

Cursando ensino superior 

Vigna Advogados Associados 
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição: Enviar currículo para vagas@vigna.adv.br,
assunto do e-mail: estágio em Direito
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Vagas campus Higienópolis

Área de Atuação: Cível 
Localizado na Paulista - São Paulo 
Bolsa auxílio a combinar

3º ano de Direito

Mannrich Vasconcelos Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição:
rh@mannrichvasconscelos.com.br
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Vagas campus Higienópolis

Área de Atuação: Societário
Localização: SP - bairro Itaim Bibi

Cursando o 4° ou 5° ano do curso de Direito;
Inglês avançado;
Desejável: Experiência em Societário e Contratos.
Perfil: proativo, responsável que trabalhe em
equipe e tenha interesse em aprender na prática.

Felsberg Advogados 
Sobre a vaga:

Requisitos: 

Inscrição:
Portal do Candidato (kenoby.com)

https://portal.kenoby.com/felsberg/login?redirect=%2Ffelsberg%2Fcadastrar%2F6286917eca43ac0e51b24cd2&1=1utm_source%3Dlinkedin&utm_campaign=kenoby&utm_medium=post&action=email

