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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Análise documentos jurídicos e de compliance- inclui
pesquisas e cadastros;
Análise de contratos;
Interação com parceiros de negócios e clientes internos;
Atividades administrativas como elaboração de planilhas e
lançamento de notas;
Remodelagem de minutas;
Interação com power form;
Inclusão de documentos em nuvem.

Cursando 6º ou 7º ano em Direito; 
Estudar no período Noturno;
Conhecimento avançado/fluente em Inglês;
Conhecimento Intermediário do Pacote Office.

R$ 1.732,50;
Vale-transporte;
Vale-refeição;
Possibilidade de Efetivação.

Estágio em Direito Legal / Compliance - Ingram Micro
Sobre a Vaga:

Requisitos:

Bolsa Estágio e Benefícios:

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE  



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

6 horas/dia - Das 10h às 17h (com 1h de intervalo)

Tamboré/SP (próximo ao shopping Tamboré

https://www.vagas.com.br/vagas/v2355782/estagio-em-
direito-ingram-micro

Horário de Estágio:

Local de Estágio:

Inscrição:

VAGAS PARA CAMPUS ALPHAVILLE  

https://www.vagas.com.br/vagas/v2355782/estagio-em-direito-ingram-micro


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Trabalhar na área Criminal
Bolsa-Auxílio: R$ 600,00 + Vale Transporte em dias de
trabalho presencial
Horas Semanais: 20h
Horário: 13h às 17h

 Home office possível em escala híbrida a ser conversada
com o Juiz.
Buscamos estagiário(a)s de Direito preferencialmente com
experiência na área criminal. Vontade e disponibilidade de
aprender também serão diferenciais. Ótimo ambiente.
Na vaga não é mencionado o semestre que o aluno esteja
cursando.

Quem tiver interesse, por favor enviar o CV para
rbarcia@tjsp.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Vara Central de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher da Capital

Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

VAGAS PARA CAMPUS HIGIENÓPOLIS  

mailto:rbarcia@tjsp.jus.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Atividade de rotinas no setor jurídico/administrativo;
 Auxiliar nas atividades jurídicas, elaboração de
relatórios e demonstrativos, etc.

Formação: Cursando Direito.
Residir ou ter disponibilidade para trabalhar
presencialmente na Unidade de São Paulo. 
Conhecimento Pacote Office 
Portais Jurídicos 
Proatividade;
Interesse em aprender e disposto a novos desafios;
 Agilidade e Dinamismo com a equipe;
Boa comunicação escrita e verbal.
Na vaga não é mencionado o semestre que o aluno
esteja cursando.

https://www.vagas.com.br/vagas/v2371566/estagio-
juridico?fnt=21

Estágio Jurídico - Escritório Reis 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

Escritório localizado na Alameda Itu, 852, 14º andar,
São Paulo/SP, procura estagiário(a),  para atuar com
Direito Administrativo (especialmente com improbidade
administrativa e Lei Anticorrupção).
Horário de trabalho: 10h às 17h ou 13h às 19h.
Bolsa auxílio compatível com o mercado + VT + VR +
ajuda de custo para telefone celular

Cursando 2° no da Faculdade;
Inglês será considerado um diferencial.

Encaminhar CV fundamentando o interesse na vaga
para: tvd@tojalrenault.com.br

Estágio Direito Administrativo - Tojal Renault
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

Temos uma vaga para contratação de estagiário na
equipe do contencioso tributário.

Cursando Direito entre o 3º e 4º semestre;
Agilidade, foco na qualidade da execução das
atividades, senso de urgência, flexibilidade para lidar
com mais de um assunto respectivamente;

 https://bichara-advogados.gupy.io/jobs/1707102

Estágio Contencioso Tributário - Bichara Advogados

Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://bichara-advogados.gupy.io/jobs/1707102?fbclid=IwAR2436A5D0Yl9HVb2KhocoX_5nHLfKgYLkK3VQKorFttbLtoqNyLE0r-sMo


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Busca-se estudante que esteja atualmente cursando a
partir do 4º semestre da Faculdade de Direito;
O escritório está localizado na Rua Iguatemi, n. 151,
bairro Itaim Bibi, em São Paulo.

Experiência prévia em outro escritório de advocacia
será considerado um grande diferencial para a
contratação;
Cursando a partir do 4° semestre.

Eventuais interessadas e interessados deverão enviar
e-mail, com o currículo em anexo, para
julianamenendez@car.adv.br e
henriquezaccarelli@car.adv.br
Colocar “Vaga de Estágio” no título do e-mail.

Estágio Contencioso Cível e Arbitragem - Cesar Asfor
Rocha 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

Confecção de defesas administrativas;
Contato Telefônico;
Alimentação de planilhas;
Controle de Processos;
Solicitação de Documentos;
Digitalização de documentos;
Montagens de Pastas;
Dentre outros.

Estar cursando entre o 4° semestre.
Experiência prévia em outro escritório de advocacia
será considerado um grande diferencial para a
contratação. 

Colocar “Vaga de Estágio” no título do e-mail com o
currículo em anexo, para
recursoshumanos@dentistamais.com

Estágio Jurídico - Dentista Mais

Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:recursoshumanos@dentistamais.com


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Apoiar a equipe jurídica na análise de legislação,
jurisprudência e doutrina a respeito de temas de
interesse da empresa;
Auxiliar a equipe na análise e elaboração de
procurações, substabelecimentos, contratos e atos
societários;
Realizar o acompanhamento de processos e interface
com escritórios externos, e elaborar relatórios
processuais;
Providenciar cópias de documentos e colher
assinaturas;
Prestar suporte à rotina administrativa da área, como,
por exemplo, controle de arquivos e certidões,
solicitação de guias para pagamento, conferência de
notas fiscais e interface com departamentos fiscal e
financeiro;
Prezar pela confidencialidade das informações e
documentos da área.

Estágio Jurídico - Santista Têxtil

Sobre a Vaga:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Cursando o  2° ou 3º ano de Direito;
Frequentar a faculdade no período noturno;
Excelente redação e comunicação oral;
Conhecimento em Pacote Office (Excel intermediário,
Power Point, Word).
Disponibilidade para trabalhar na Zona Oeste (próximo
ao Shopping Eldorado);
Disponibilidade imediata para início;
Forte interesse em aprender generalistamente na área
jurídica

https://www.vagas.com.br/vagas/v2369745/estagiario-
de-direito?fnt=21

Estágio Jurídico - Santista Têxtil

Requisitos:

Inscrição:

https://www.vagas.com.br/vagas/v2369745/estagiario-de-direito?fnt=21


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

. O escritório Callado, Petrin, Paes & Cezar Advogados
abre processo seletivo para estágio na área de
contencioso judicial de Direito Administrativo e
Eleitoral;
Escritório localizado na Alameda Santos, 234, cj. 703, 7º
andar, Cerqueira César, São Paulo/SP.

Cursar até o 3º ano de graduação em Direito, possuir
boa redação, conhecimentos básicos em informática e
pacote office.

Encaminhe e-mail para vagas@cppc.adv.br, anexando o
currículo e já indicando dia e horário preferenciais para
a realização da entrevista.

Estágio Direito Administrativo - Callado, Petrin, Paes
& Cezar 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

O escritório David Teixeira de Azevedo Advogados,
boutique de atuação nacional, convida estudantes do
5º ao 9º semestres do curso de direito em 2022 para
processo seletivo de estágio.

Necessária experiência em contencioso cível
Atuação consultiva e contenciosa
Oportunidade de envolver-se intensamente nos casos,
desde a definição estratégica até a elaboração de peças
Benefícios: vale-alimentação, vale-transporte, auxílio-
celular, auxílio-laptop, plano de academia, além de
todos os previstos legalmente
Bolsa compatível com o mercado.

Para envio de CV e informações: rh@dta.adv.br

Estágio em Contencioso cível - David Teixeira de
Azevedo Advogados.

Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:rh@dta.adv.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Atualização sistema do DEJUR com andamentos e
cópias dos processos;
Pesquisa de jurisprudência e doutrina para auxiliar nas
consultas e elaboração de pareceres para os clientes
internos;
Elaboração de petições e recursos de baixa e média
complexidade, bem como de notificações;
Elaboração de relatórios processuais em inglês e
português;
Interface com os clientes internos e escritórios para as
ações judiciais, processos administrativos ambientais e
inquéritos policiais;
Elaboração de substabelecimentos e procurações para
os escritórios parceiros;
Interface com os escritórios e cartórios de imóveis para
regularização dos imóveis da LDC, bem como com os
órgãos ambientais e regulatórios para obtenção de
informações e andamentos processuais
Atualização e manutenção das bases de dados dos
imóveis da LDC.

Estágio Jurídico - Louis Dreyfus Company - LDC

Sobre a Vaga:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Inglês Avançado;
Pacote Office Intermediário
Estar cursando o Terceiro ou Quarto ano da graduação;
Disponibilidade para atuar no modelo híbrido;
Experiência com Empresa Júnior, Ligas Universitárias
etc. pode ser considerado um diferencial.

https://www.vagas.com.br/vagas/v2370796/estagio-
juridico-area-ambiental?fnt=21

Estágio Jurídico - Louis Dreyfus Company - LDC

Requisitos:

Inscrição:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Para estagiar no Cartório Criminal.

Estar cursando entre o 5° e 7° semestre.

Enviar currículo para o e-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

Estágio Jurídico - 14° Vara Criminal de São Paulo.

Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:sp14cr@tjsp.jus.br


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

O escritório Lobo de Rizzo, está realizando processo
seletivo para a contratação de estagiário(a),  para a
equipe de Societário e M&A.

Estar cursando entre o 5° e 7° semestre;
É necessário ter inglês avançado/fluente.

Interessados favor enviar CV para
felipe.mello@ldr.com.br com o assunto "Vaga de
Estágio - Societário e M&A - [semestre que está
cursando]".

Estágio Societário e M&A - Lobo de Rizzo 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

Acompanhamento processual, realizar pesquisas de
jurisprudência e auxílio aos advogados em demandas
gerais;
Realizar consultas de processos dentro do campo
tributário;
Apoiar em respostas para consultas de clientes;
Acompanhar os casos dos clientes, apoiando na
elaboração de reportes.

Cursar entre o 5º e 7º período de Direito;
Conhecimento intermediário em Pacote Office;
Disponibilidade para estagiar 06h;
Conhecimento em inglês é um diferencial.

https://empregueafrovagas.gupy.io/jobs/1744454
Até 17/05

Estágio em Direito Triutário - Veirano 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

Auxílio na análise e elaboração de: contratos, aditivos,
termo de rescisão, termo de cessão;
Respostas à notificação extrajudicial;
Acompanhamento de Processos Administrativos ANS
com elaboração de respostas a: Ofícios; NIP;
Ressarcimento ao SUS;
Elaboração de relatório de controle de processos
judicias e administrativos;
Cadastro e controle das demandas jurídicas no sistema;
Auxílio na captação de subsídios na jurisprudência e
legislação vigente para análise de consultas
regulatórias.

Cursando a partir do 6º semestre de Direito;
Pacote Office; 
Inglês intermediário; 

https://www.vagas.com.br/vagas/v2370755/estagio-
direito?fnt=21

Estágio Jurídico - Allianz Seguros

Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

https://www.vagas.com.br/vagas/v2370755/estagio-direito?fnt=21


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Elaboração de guias;
Análise de processos;
100% presencial.
Plano de Carreira (por semestre), Auxílios refeição e
transporte; Convênio odontológico; Seguro de vida (em
grupo); Day off no mês de aniversário; Férias; Parceria
com o MeuCurso; Pagamento das mensalidades da
OAB/Estágio.

Estar cursando entre o 5° e 8° semestre;
Será diferencial a experiência em Recuperação de
ativos.

Os interessados podem se candidatar pela Sólides
https://eys.solides.jobs/ ou mandar o currículo para
vagas@eckermann.adv.br especificando no assunto o
nome da vaga.

Estágio Jurídico - EYS 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

Estamos contratando estagiária (o), para atuação na
área criminal, com foco em direito penal empresarial. 

Estar cursando entre o 7° e 8° semestre.

Enviar currículo para o e-mail:
ligia@bzaadvogados.com.br.

Estágio área Criminal - Bellizia 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

Atualização semanal da Planilha de Processos
Envio de intimações para o Escritório Parceiro
Solicitação de Documentos 
Petições Diversas
Defesas Administrativas 
Pesquisa de Legislações 
Processos administrativos junto a órgãos Municipais
para obtenção de Alvará de Funcionamento.

Cursando a partir do 8° semestre;
A vaga exige do candidato bom nível de concentração,
leitura, escrita, interpretação de texto e experiência nos
softwares Word, Excel, Outlook e Windows;
Também é fundamental ter vontade de aprender e
curiosidade para buscas soluções (proativo).

Colocar “Vaga de Assistente Jurídico” no título do e-mail
com o currículo em anexo, para
recursoshumanos@dentistamais.com

Assistente Jurídico para a área de contencioso cível
voltado para direito médico - Dentista Mais

Sobre a Vaga:

Requisitos:

Inscrição:

mailto:recursoshumanos@dentistamais.com


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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

A atuação englobará a elaboração de peças de baixa e
média complexidade, a participação em pesquisas
acadêmicas para subsidiar peças processuais e o
acompanhamento de processos.
O ambiente de trabalho é realmente muito bom, e o
escritório oferece muito espaço para aprendizado e
aprimoramento, com casos muito diversificados dentro
do contencioso.

Cursando o 3º (preferencialmente) ou o 4º ano do
curso de Direito;
Experiência prévia na área contenciosa (escritório ou
órgão público);
Ter disponibilidade para início imediato.
A participação em grupos de estudo e atividades
extracurriculares será considerada um diferencial.
A bolsa é compatível com o mercado e o Escritório
oferece vale refeição, auxílio transporte, férias
remuneradas, seguro de vida e PLR.

Estágio na área do Contencioso cível estratégico e
arbitragem - Yarshell Advogados

Sobre a Vaga:

Requisitos:



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

da disponibilidade para 1º semestre em diante

Estágio na área do Contencioso cível estratégico e
arbitragem - Yarshell Advogados

Inscrição:
Eventuais interessados deverão enviar e-mails com o CV
para o nosso RH: csp@yarshell.com.br, com o
assunto/título no seguinte padrão: Estagiário Cível - 5/6.


